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1. Agenda 
 
El contingut de l’Agenda del POUM de Sant Quirze del Vallès s’afronta amb l’objectiu de donar contingut a l’article 59 
apartat 1.e de DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Tot i així, l’agenda es redacta 
sens perjudici del que estableixi, si s’escau, un futur Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) o l’actualització 
cada sis anys de la mateixa en el cas de que no es redacti un PAUM. 
 
En aquest sentit, l’agenda distribueix el conjunt de polígons i sectors en sòl urbà no consolidat i les actuacions 
urbanístiques no vinculades a cap sector ni polígon en els dos sexennis previstos de vigència del Pla. Els apartats 
següents mostren el sexenni previst de desenvolupament de cadascun dels polígons i sectors i el seu sistema d’actuació 
previst. 
 
1.1. Polígons i Sectors en el sòl urbà  
 
El POUM preveu vint-i-quatre Polígons d’Actuació Urbanística en el sòl urbà no consolidat. Pel que fa als Plans de Millora 
Urbana (en endavant PMU), es preveuen quinze PMUs. El desenvolupament d’aquests polígons i sectors es preveu al 
llarg dels sexennis inclosos en la següent taula. 
 
Polígons d’Actuació Urbanística i Plans de Millora Urbana en el sòl urbà 

ID Nom Ús predominant Tipologia actuació Sistema actuació Sexenni 

PAU 1a Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PAU 1b Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1c Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1d Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1e Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1f Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1g Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1h Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1i Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1j Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 1k Les Fonts-Baix Riera Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2a Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2b Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2c Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2d Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2e Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2f Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2g Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2h Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 2i Carretera de les Fonts Residencial Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PAU 3 Poble Sec Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PAU 4 Castellet Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PAU 5 Les Casetes Oest Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PAU 6 Can Canals C i D Activitat econòmica Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PMU 1 Les Fonts Sud Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PMU 2 Can Llobateres Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PMU 3 Can Ponsic Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PMU 4 Avinguda Egara Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PMU 5 Les Casetes est Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PMU 6 Sotavia Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PMU 7 Los Rosales Nou Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Polígons d’Actuació Urbanística i Plans de Millora Urbana en el sòl urbà no consolidat 

ID Nom Ús predominant Tipologia actuació Sistema actuació Sexenni 

PMU 10 Mas Duran oest Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 1er sexenni 

PMU 11 Mas Duran sud Residencial Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PMU 12 Can Corbera Activitat econòmica Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PMU 13 Estació Activitat econòmica Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

PMU 14 Can Canals Nord Activitat econòmica Dotació Iniciativa privada 2on sexenni 

PMU 15 Can Canals Est Activitat econòmica Nova urbanització Iniciativa privada 2on sexenni 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
1.2. Actuacions urbanístiques no incloses en cap polígon ni sector 

 
El POUM enumera tot un seguit d’actuacions en infraestructures no vinculades a cap polígon ni sector urbanístic 
d’iniciativa municipal (veure taula següent).  
 
Actuacions aïllades incloses en el POUM no vinculades a cap sector ni polígon 

Id Nom Finançament Sexenni 

  Ajuntament Generalitat Privats  

1 Soterrament línies elèctriques X X X Sense determinar 

2 Reurbanització del Parc del Torrents X   1er i 2n sexenni 

3 Enllaç Vallsuau X   Sense determinar 

4 Passera a Can Barata X   Sense determinar 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
 
En aquest sentit, cal posar de manifest que les inversions municipals vinculades a Territori i Medi ambient han tingut un 
pes l’any 2018, i també en els pressupostos de l’any 2019, del 75% de la inversió total municipal prevista (aquest 
percentatge equival a 1,3M€ any 2018 i 1,2M€ any 2019, respectivament). D’aquests, tan sols 272.000 € han estat 
finançats via recursos propis (23%); la resta de recursos necessaris per afrontar aquestes inversions han estat les 
transferències de capital finalistes i l’endeutament. Pel que fa a l’endeutament, cal posar de manifest que la Llei 
d’estabilitat pressupostària i la Regla de Despesa limiten en gran mesura la capacitat inversora dels ajuntaments via nou 
endeutament. 
 
Si tenim en compte aquesta capacitat d’autofinançament manifestada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aquests 
darrers anys, podem estimar ±250.000 €/any per als 12 anys vigència POUM (3.000.000 € via recursos propis). La resta 
de recursos econòmics per afrontar les inversions enumerades en el POUM aniran en funció de la capacitat per trobar i 
disposar de Subvencions/Transferències finalistes en cada moment. Amb aquest escenari, cal doncs prioritzar aquelles 
inversions que sí cal tirar endavant mitjançant recursos propis, d’aquelles que poden restar pendents a la disponibilitat de 
subvencions. Aquesta priorització d’inversions davant l’escassetat de recursos disponibles per a inversions de les 
administracions locals es concentra, en aquest cas, en destinar els recursos propis d’inversió a la reurbanització del Parc 
del Torrents durant el període de vigència del POUM (la resta de recursos necessaris per a tirar endavant les inversions 
municipals quedaran condicionades a la disponibilitat de transferències de capital finalistes en cada moment, la via de 
nou endeutament haurà d’anar complementada a un increment de la pressió fiscal). 
 
Pel que fa a la resta d’inversions, aquestes podran ésser assumides per la Hisenda Municipal en la mesura que s’activin 
al llarg del temps els recursos econòmics necessaris en termes de subvencions i/o transferències de capital finalistes 
d’altres administracions, o bé oportunitats de finançament via fons europeus, convenis, permutes, etc. (la via de nou 
endeutament hauria d’anar complementada a un increment de la pressió fiscal). És per aquest motiu, que la resta 
d’inversions no s’inclouen en cap sexenni concret sinó que caldrà aprofitar en cada moment les oportunitats en termes de 
recursos econòmics disponibles aplicables. És per aquest motiu, que la resta d’inversions no s’inclouen en cap sexenni 
concret sinó que caldrà aprofitar en cada moment les oportunitats en termes de recursos econòmics disponibles 
aplicables. 
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Plànol d’actuacions aïllades d’iniciativa municipal previstes al POUM de Sant Quirze del Vallès 

 
Font: Jornet Llop Pastor arquitectes 
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2. Avaluació econòmica i financera 
 
L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme inclou l'agenda 
i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar com un dels documents integrants dels plans 
d’ordenació urbanística municipal. 
 
El present document aborda l’avaluació econòmica i financera de les actuacions urbanístiques determinades en el POUM 
de Sant Quirze del Vallès, i ho fa des de dos punts de vista distints: 
 
1. En el primer capítol s’aborden les macromagnituds econòmiques del POUM en termes de cost de les actuacions 

segons el tipus de les mateixes (sector i polígons d’iniciativa privada, actuacions amb participació o d’iniciativa 
municipal en sòl urbà i sòl no urbanitzable i actuacions en sistemes no inclosos dins de sectors de planejament), 
agents responsables (privats, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i administracions territorials), sexennis 
previstos (primer o segon sexenni) i detall per grans masses de cost (costos d’urbanització interna de sectors i 
polígons, de gestió, d’enderrocs, de càrregues externes, d’infraestructures comunes, d’expropiació, etc.). 

 
2. En el segon capítol s’aborda la viabilitat econòmica i financera dels polígons i sectors d’iniciativa privada amb 

l’objectiu d’analitzar i garantir la seva viabilitat.  
 
L’avaluació econòmica i financera del POUM de Sant Quirze del Vallès inclou com annex (Annex: els preus del mercat 
immobiliari) l’anàlisi de mercat dels diversos usos urbanístics previstos en el POUM i necessaris per a determinar la 
viabilitat dels sectors i polígons objecte d’avaluació. 
 
El nivell de detall amb el que s’han abordat tots els components de cost i d’ingrés encaixen, tant amb els continguts 
econòmics establerts en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
referent a les figures de planejament general, com pel que ha vingut establint el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
i la jurisprudència del Tribunal Suprem pel que fa als continguts dels estudis d’avaluació econòmica i financera dels 
instruments de planejament general, sens perjudici de que els posteriors instruments de planejament derivat puguin 
analitzar i concretar amb més detall les previsions inicials incloses en el planejament general en funció del caràcter dinàmic 
i de les vicissituds per les que discorri l’execució del POUM de Sant Quirze del Vallès.  
 
Per tant, els continguts econòmics i financers per analitzar tant les macromagnituds com la viabilitat econòmica i financera 
dels polígons i sectors del POUM de Sant Quirze del Vallès il·lustren de manera prou detallada tant l’escenari de mercat 
com els paràmetres particulars tant dels costos com dels ingressos esperats. 
 
2.1. Macromagnituds econòmiques i financeres 
 
En les taules que segueixen s’adjunta l’avaluació econòmica del conjunt d’actuacions urbanístiques que inclou el Pla, 
desglossant el seu cost econòmic, la seva agenda prevista i l’agent responsable del finançament de l’actuació segons el 
cas (Ajuntament o Privats). 
 
A l’hora de calcular els costos d’inversió totals per a cada actuació s’ha tingut en compte el següent escandall de costos. 
 
Costos de transformació urbanística €/m2  

  PEC (€/m2) 

Vialitat  

Vial carretera, clau X 100,00 

Vials, X 140,00 

Viari peatonal, Clau Xi 160,00 

Complement de vialitat, clau Xv. 6,00 

Acondicionament vial existent 50,00 

Continua pàgina següent  



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Sant Quirze del Vallès                        

 

9 

Segueix pàgina anterior 

Costos de transformació urbanística €/m2  

  PEC (€/m2) 

Zones verdes  

Espais lliures – Places i passeigs, clau Vj 160,00 

Espais lliures – parcs urbans entorn residencial, clau Vp 60,00 

Espais lliures – parcs urbans entorn industrial, clau Vp 30,00 

Espais lliures – parcs territorials, clau P 30,00 

Sistema hidrològic  

Desbrossada i acondicionament de superfície, clau H 6,00 

Equipaments  

Equipaments, clau E  

Aparcaments en alçada 220,00 

Enderroc  

Enderroc 30,00 

Indemnitzacions  

Vols habitatge  

Conservació i antiguitat bo 499,00 

Conservació i antiguitat deficient 261,00 

Habitatge (€ / unitat) 30.000,00 

Vols activitat 150,00 

Reallotjaments simple 100,00 

Reallotjaments normal 300,00 

Reallotjament complexe 500,00 

Despeses de planejament i gestió 5% pressupost urbanització 

Font: Jornet Llop Pastor arquitectes 
 
A mode de resum, destaquem: 
 
- La inversió total prevista en el POUM suma un total de 45.077.723 € tenint en compte la càrrega urbanística que 

aglutinen els polígons i sectors previstos en el POUM, i aquelles actuacions de transformació urbanística no 
vinculades a cap polígon ni sector d’iniciativa municipal. 

 
- D’aquest volum total, un 28% (12.699.211 €) es preveu en el primer sexenni de vigència del Pla, un 56% (25.053.512 

€) durant el segon sexenni de vigència del Pla i el 16% restant (7.325.000 €) corresponen a actuacions a càrrec de 
l’ajuntament sense termini programat en l’agenda. 

 
- Si tenim en compte el detall per conceptes, un 50% es preveu en inversions d’urbanització interna dels polígons i 

sectors (22.351.335 €), un 1% es preveu en enderrocs, vols i activitats (588.766 €), un 14% es preveu en altres 
despeses (6.312.602 €), un 3% en despeses de planejament i gestió (1.300.021 €), un 16% es preveu en la 
reurbanització del Parc dels torrents (7.200.000 €) i el restant 16% es preveu en altres inversions (7.325.000 €). 

 
- De la inversió total prevista en el POUM, un 68% (30.552.723 €) es preveu sigui finançada pels privats derivat de la 

transformació urbanística dels polígons en el sòl urbà consolidat i no consolidat, així com dels sectors en sòl 
urbanitzable delimitat, i un 32% (14.525.000 €) sigui finançada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb la 
seva capacitat de generar autofinançament i/o concertació de nou endeutament, així com de les transferències de 
capital rebudes d’altres administracions amb caràcter finalista. 
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Inversió total prevista en el POUM per sexennis (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Jornet Llop Pastor arquitectes 

 
 
Inversió total prevista en el POUM per detall de conceptes (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Jornet Llop Pastor arquitectes 

 
 
Inversió total prevista en el POUM per detall agents (milions €) 

 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Jornet Llop Pastor arquitectes 
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Macromagnituds econòmiques i financeres POUM Sant Quirze del Vallès 

Tipus Denominació Classificació del sòl 
Urbanització interna 

 (€ totals) 

Enderrocs, vols i activitats  

(€ totals) 

Altres despeses  

(€ totals) 

Despeses de planejament  

i gestió (5%) 

Costos de transformació 

 urbanística (€ totals) 
Cessió AU 1er Sexenni 2n Sexenni 

PAU PAU 1a Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 3.615 0 0 0 3.615 10% 3.615 0 

PAU PAU 1b Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 2.216 0 0 0 2.216 10% 0 2.216 

PAU PAU 1c Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 2.683 0 0 0 2.683 10% 0 2.683 

PAU PAU 1d Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 1.692 0 0 0 1.692 10% 0 1.692 

PAU PAU 1e Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 2.096 0 0 0 2.096 10% 0 2.096 

PAU PAU 1f Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 14.048 0 0 0 14.048 10% 0 14.048 

PAU PAU 1g Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 3.755 0 0 0 3.755 10% 0 3.755 

PAU PAU 1h Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 1.883 0 0 0 1.883 10% 0 1.883 

PAU PAU 1i Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 1.070 0 0 0 1.070 10% 0 1.070 

PAU PAU 1j Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 1.416 0 0 0 1.416 10% 0 1.416 

PAU PAU 1k Les Fonts-Baix Riera Sòl Urbà 6.442 0 0 0 6.442 10% 0 6.442 

PAU PAU 2a Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2b Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2c Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2d Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2e Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2f Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2g Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2h Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 2i Carretera de les Fonts Sòl Urbà 0 0 0 0 0 15% increment AU 0 0 

PAU PAU 3 Poble Sec Sòl Urbà 52.547 0 0 2.627 55.175 10% 55.175 0 

PAU PAU 4 Castellet Sòl Urbà 0 0 0 0 2.891.322 10% increment AU 2.891.322 0 

PAU PAU 5 Les Casetes Oest Sòl Urbà 47.107 0 0 2.355 49.462 10% 49.462 0 

PAU PAU 6 Can Canals C i D Sòl Urbà 0 0 320.043 0 320.043 0% 320.043 0 

PMU PMU 1 Les Fonts Sud Sòl Urbà 639.939 145.064 0 39.250 824.253 10% 824.253 0 

PMU PMU 2 Can Llobateres Sòl Urbà 2.546.971 0 0 127.349 2.674.320 10% increment AU 2.674.320 0 

PMU PMU 3 Can Ponsic Sòl Urbà 4.533.115 0 0 226.656 4.759.771 10% increment AU 0 4.759.771 

PMU PMU 4 Avinguda Egara Sòl Urbà 110.869 125.420 0 11.814 248.104 10% 248.104 0 

PMU PMU 5 Les Casetes est Sòl Urbà 91.870 0 0 4.594 96.464 10% 0 96.464 

PMU PMU 6 Sotavia Sòl Urbà 1.664.392 0 0 83.220 1.747.612 10% 1.747.612 0 

PMU PMU 7 Los Rosales Nou Sòl Urbà 893.154 142.590 0 51.787 1.087.531 10% 0 1.087.531 

PMU PMU 10 Mas Duran oest Sòl Urbà 271.721 0 0 13.586 285.307 10% increment AU 285.307 0 

PMU PMU 11 Mas Duran sud Sòl Urbà 0 0 0 0 0 10% increment AU 0 0 

PMU PMU 12 Can Corbera Sòl Urbà 1.994.689 0 0 99.734 2.094.423 10% increment AU 0 2.094.423 

PMU PMU 14 Estació Sòl Urbà 1.195.343 175.692 143.672 75.735 1.590.442 10% 0 1.590.442 

PMU PMU 14 Can Canals Nord Sòl Urbà 1.266.222 0 5.102.233 318.423 6.686.878 10% increment AU 0 6.686.878 

PMU PMU 15 Can Canals Est Sòl Urbà 4.111.157 0 746.654 242.891 5.100.702 10% 0 5.100.702 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de Jornet Llop Pastor arquitectes 

 
Macromagnituds econòmiques i financeres POUM Sant Quirze del Vallès 

Actuacions aïllades d’iniciativa municipal incloses en el POUM 

Id Nom Cost estimat Aportació Ajuntament 1r sexenni 2n sexenni Sense termini 

  € € € € € 

1 Soterrament línies elèctriques aèries 18.000.000 6.000.000 - - 6.000.000 

2 Reurbanització Parc dels Torrents 7.200.000 7.200.000 3.600.000 3.600.00 0 

3 Enllaç Vallsuau 725.000 725.000 - - 725.000 

4 Passera a Can Barata 600.000 600.000 - - 600.000 

  26.525.000 14.525.000 3.600.000 3.600.000 7.325.000 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de Jornet Llop Pastor arquitectes 
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2.2. Viabilitat econòmica i financera polígons i sectors 
 
L’Aprovació del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant 
LUC) endegà un nou marc en el procés de transformació urbanística del territori. Aquest marc s’ha vist modificat per 
successives modificacions legislatives fins a l’actual marc urbanístic vigent. 
 
Aquest marc legislatiu suposa mesures que afecten les càrregues i beneficis derivades del procés de transformació 
urbanística dels sectors i polígons urbanístics que delimita un POUM. En concret, i en el cas del sòl classificat com a sòl 
urbà no consolidat (article 43 i 44 de la LUC), el propietaris: 
 
- tenen el deure de repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, 
 
- han de cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament urbanístic per als 

sistemes urbanístics locals i generals de titularitat pública inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en que siguin 
compresos els terrenys o en què estiguin adscrits per a l’obtenció de sòl. 

 
- han de costejar i, si s’escau, executar i cedir a l'ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, 

totes les obres d'urbanització previstes en l'actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes 
generals de serveis i les d'ampliació i reforçament de les existents fora de l'actuació que aquesta demandi per les 
dimensions i les característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el reintegrament de les despeses 
d'instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores, en els termes que estableix la legislació 
aplicable. En aquestes infraestructures s’inclouen les de transport públic que siguin necessàries com a conseqüència 
de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti, 

 
- tenen el deure d’edificar els solars en els terminis i les condicions establerts pel planejament urbanístic, i executar 

també en els terminis establerts la construcció de l’habitatge protegit que eventualment els correspongui, 
 
- tenen el deure de conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits 

en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi justificadament el POUM, vinculant-la 
objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització, 

 
- han d’incórrer en les despeses d’urbanització que engloben la totalitat de les obres d’urbanització, les indemnitzacions 

procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin 
exigits per a l’execució dels plans, les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats, el cost dels 
avantprojectes, dels plans de millora urbana, dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística, 
les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics i les operacions jurídiques derivats de la gestió 
urbanística, les indemnitzacions procedents de l’extinció de drets reals o personals, i les despeses generades per a 
l’efectivitat del dret de reallotjament. 

 

- Pel que fa a la cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic, els propietaris d’àmbits en el sòl urbà no 
consolidat han de cedir el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues urbanístiques dels 
sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte algunes 
finalitats a que fa referència l’article 70.2.a de la LUC, amb algunes excepcions concretes. Referent a les actuacions 
classificades com actuacions de dotació, aquestes hauran de cedir el 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic 
en els casos en que no s’incrementa l’edificabilitat i el 15% de l’increment d’aprofitament en els casos que sí 
s’incrementi l’edificabilitat. 

 
Per a determinar la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons previstos en el POUM cal doncs analitzar els 
costos de transformació, els beneficis del planejament, i el temps que requereix el cicle complet de la tramitació dels 
instruments de planejament fins a la posada en el mercat dels productes finals acabats; en definitiva, el cicle complert de 
transformació, execució urbanística i edificació1. Es tracta doncs d’aplicar la metodologia d’anàlisi d’inversions amb el seu 
retorn i amb els terminis de temps necessaris per a la culminació del cicle complert d’execució urbanística. 

                                                
1L'execució urbanística és el conjunt de procediments establerts per a la transformació de l'ús del sòl, i especialment per a la urbanització d'aquest, d'acord amb el 
planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic aplicable a cada classe de sòl. L'edificació dels solars resultants de les actuacions d'execució, tant integrades 
com aïllades, també és part integrant de la gestió urbanística, i constitueix la fase de culminació del procés (article 116 de la LUC). 
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Cal posar de manifest que no ha estat objecte d’anàlisi de viabilitat econòmica i financera el PAU 4 Castellet, tota vegada 
el POUM es limita a recollir i incorporar llur planejament vigent sense alterar ni els drets ni les obligacions de les 
modificacions de pla general aprovades definitivament. 
 
2.2.1. Criteris metodològics 
 
La doctrina econòmica ha vingut desenvolupant l’anàlisi de fluxos a l’hora d’avaluar un projecte d’inversió com és la 
transformació d’un territori. De manera sintètica, l’anàlisi de fluxos incorpora costos, ingressos i temps. Aquests tres 
conjunts de components seran informats i situats en el temps de transformació urbanística de cadascun dels polígons i 
sectors objecte d’avaluació. La seqüència temporal de costos i ingressos es formula d’acord amb els valors vigents en el 
moment de formular el POUM. 
 
Els criteris metodològics que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar l’anàlisi de viabilitat dels sectors i polígons objecte 
de treball individualitzat han estat els següents: 
 
1. El mètode emprat per analitzar la viabilitat econòmica i financera dels distints polígons i sectors ha estat el del valor 

residual dinàmic de fluxos descomptats, amb l’objectiu d’analitzar i garantir la viabilitat econòmica i financera dels 
polígons i sectors delimitats pel POUM des d’un punt de vista de mercat, i mitjançant els següents indicadors 
econòmics i financers: 

 
VAN 
 

𝐕𝐀𝐍 = 𝐂𝟎 + ∑
𝐂𝐭

(𝟏 + 𝐓𝐀𝐑𝐭)𝐭
= 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐬ò𝐥 𝐛𝐫𝐮𝐭 (𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭 𝐞𝐧 €/𝐦𝟐) 

 
On: 

 
C0 = Inversió moment inicial. 

 
Ct = Saldo anual de costos i ingressos previstos segons el calendari d’execució urbanística. 

 
rt = Taxa d’actualització anual real resultat d’aplicar la normativa hipotecària de la Orden ECO/805/2003 i de la Orden 
EHA/301/2007. 

 
Taxa Actualització Real [TAR] 

 

TAR = TLLR + PR − IPC 
 

On: 
 

TLLR = Taxa Lliure de Risc aplicable al sector o polígon. 
 

PR = Prima de risc a aplicar segons ús urbanístic previst i resultat d’aplicar la normativa hipotecària de la Orden 
ECO/805/20032 i de la Orden EHA/301/20073.  

 
IPC = Índex de Preus del Consum. 

  

                                                
2 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
3 Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
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PAYBACK DESCOMPTAT 
 

Calcular el moment de retorn de la inversió dins del cicle temporal global de transformació urbanística de l’actuació 
(des de l’inici de redacció del planejament derivat fins al final de la comercialització del producte immobiliari resultant): 

 

nP =  
 

On: 
 

n = nombre de períodes (anualitats) que transcorren des del desemborsament inicial fins al període que s’ha recuperat 
aquest desemborsament mitjançant els fluxos de caixa corresponents. 

 
2. L’evolució de la taxa lliure de risc entre els mesos de desembre de 2008 i novembre de 2018, si prenem com a 

referència el deute de l’estat referent al rendiment de les obligacions a 10 anys, ha assolit un màxim del 6,62% l’any 
2012 i un mínim del 1,13% l’any 2015. Als efectes del present estudi es pren com a referència de taxa lliure de risc 
la mitjana durant aquest període (3,37%) a fi i efecte d’establir un comportament aïllat de períodes excepcionals 
d’endeutament car i períodes també excepcionals d’endeutament barat. 
 
Deute de l’Estat: Obligacions de l’Estat a 10 anys [Tipus interès mig anual en %] 

 
 Obligacions de l’Estat 10 anys  Mitjana anual Obligacions e l’Estat 10 anys 2008 - 2018 

Font: Banco de Espanya 

 
Pel que fa a la inflació (IPC), a fi i efecte de no circumscriure la viabilitat econòmica dels sectors a les particularitats 
conjunturals de cada moment, també prenem com a inflació prevista la mitjana del període comprès entre els mesos 
de desembre 2008 i novembre 2018, que té un IPC equivalent al 1,19%. 
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Evolució IPC a Catalunya [Variació interanual en %] 

 
 IPC Catalunya  Mitjana mensual IPC 2008 - 2018 

Font: Idescat. 

 
Sota aquest marc de treball, el cost de capital dels diferents usos previstos tenint en compte la Orden ECO/805/2003 
i la Orden EHA/301/2007 és igual al que s’inclou en la següent taula resum. 

 
Taxa d’actualització real dels diferents usos urbanístics previstos 

Ús urbanístic 

Taxa 

lliure de risc 

(%) 

Prima 

de risc 

(%) 

Taxa 

nominal 

(%) 

IPC 

(%) 

Taxa 

Real1 

(%) 

Habitatge primera residència 3,37 8 11,39 1,19 10,18% 

Edificis oficines 3,37 10 13,39 1,19 12,18% 

Edificis comercials 3,37 12 15,39 1,19 14,18% 

Edificis industrials 3,37 14 17,39 1,19 16,18% 

  1 Taxa Real: TR = [(1 + TN) / (1 + IPC)] - 1 

  Font: Elaboració pròpia a partir de la Orden ECO/805/2003 i Orden EHA/301/2007. 

 
Cal advertir que les primes de risc corresponents a la Orden ECO/805/2007 pertanyen a un marc de regulació 
administrativa allunyat avui de les condicions de mercat reals. En molts casos i usos urbanístics, el mercat valora 
avui el risc amb taxes inferiors a les de la Orden esmentada. Per tant, es tracta de primes de risc que, en tot cas, 
suposen considerar uns costos de capital conservadors de cara a garantir la viabilitat econòmica i financera dels 
sectors i polígons del POUM de Sant Quirze del Vallès. 

 
3. Avaluar la viabilitat econòmica i financera dels sectors incorporant la cessió obligatòria i gratuïta de l’aprofitament 

urbanístic a l’administració actuant lliure de càrregues i equivalent al 10% o al 15% de l’aprofitament de cadascun 
dels usos previstos en el polígon o sector objecte d’avaluació, segons cada cas: 
 

4. Els paràmetres urbanístics incorporats en l’anàlisi són els definits en les diferents fitxes de cada àmbit per l’equip 
redactor del POUM. 

 
5. Avaluar la viabilitat dels sectors incorporant la reserva de sostre per habitatge en algun règim de protecció oficial 

(Règim General i Preu Concertat) en aquells polígons i sectors que així ho determini el POUM. 
 

6. Pel que fa als costos de transformació urbanística de cada sector i polígon objecte d’anàlisi, aquests han estat 
subministrats per l’Equip Redactor del POUM de Sant Quirze del Vallès, i s’adjunten de manera individualitzada per 
a cadascuna de les fitxes de viabilitat de cada sector i polígon objecte de treball. 
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7. Respecte als costos de construcció de l’habitatge de renda lliure, de protecció oficial i dels usos urbanístics vinculats 
a activitat econòmica s’han tingut en compte els costos €/m2 de la taula següent. Es parteix dels preus publicats al 
Butlletí Econòmic de la Construcció (BEC) per a cada ús urbanístic previst.  
 
A l’hora de definir els costos de construcció s’ha contrastat el BEC amb la resta de diferents fonts secundàries 
periòdicament publicades del sector (Guia per l’obtenció simplificada de pressupostos d’execució material del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, costos de construcció publicats pel Ministerio de Fomento, dades publicades per la 
revista de la construcció Emedos agenda de la construcción, etc.). El contrast d’aquestes diverses fonts situen al 
Butlletí Econòmica de la Construcció a l’entorn d’un ±20% per sobre de la resta de fonts del sector. 
 
Així doncs, i a partir d’aquest contrast, a l’hora de determinar els costos de construcció per tot el ventall d’usos 
previstos en el POUM, es parteix dels preus publicats al BEC, tot i que, tenint en compte el decalatge entre costos 
de mercat i els costos de referència disponibles, s’estima que els costos reals de l’edificació poden ajustar-se avui 
un 20% a la baixa respecte als costos de referència que publica el BEC. 
 
En la taula adjunta s’inclou el resum dels diferents costos de construcció més un 25% de cost addicional de gestió i 
promoció. 
 
Costos edificació usos urbanístics previstos al POUM de Sant Quirze del Vallès [€/m2 construït – IVA no inclòs]  

  Htge Unifamiliar1 Htge Plurifamiliar2 HPO RG3 HPC4 Nau Comercial5 Comercial PB6 

  M2 st. M2 st. M2 st. M2 st. M2 st. M2 st. 

Cost BASE* 
1.375,55 1.142,37 858,38 1.000,38 1.085,57 571,19 

(€/m2 construït) 

Cost ajustat ( 
20%) 1.100,44 913,90 686,70 800,30 868,46 456,95 

(€/m2 construït) 

Seguretat i salut 
22,01 18,28 13,73 16,01 17,37 9,14 

(2%) 

Cost PEC  
1.122,45 932,17 700,44 816,31 885,83 466,09 

(€/m2 construït) 

Cost promoció (% 
PEC) 280,61 233,04 175,11 204,08 221,46 116,52 

(€/m2 construït) 

TOTAL 
1.403,06 1.165,22 875,55 1.020,38 1.107,28 582,61 

(€/m2 construït) 

* Inclou % Benefici Industrial i Despeses Generals 
1 Tipologia BEC Chalet normal / 2 Tipologia BEC Casa de renta normal entre medianeras / 3 Habitatge Protecció Oficial Règim General, tipologia BEC Vivienda plurifamiliar aislada, renta social altura B+4 plantas / 4 
Habitatge Preu Concertat mitjana Habitatge plurifamiliar lliure i Habitatge Protecció Oficial Règim General / 5 Tipologia BEC construcció mixta / 6 Comercial en Planta Baixa igual a 50% PEC Plurifamiliar Lliure. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Butlletí Econòmic de la Construcció III trimestre 2018. 

 

8. Referent als preus de venda dels diferents productes immobiliaris que inclouen els diferents sectors i polígons objecte 
de treball, l’avaluació econòmica i financera dels mateixos incorpora els preus de mercat dels productes immobiliaris 
resultants de l’estudi de mercat realitzat ad hoc al municipi de Sant Quirze del Vallès i els preus publicats per la 

Generalitat de Catalunya per als mòduls d’habitatge protegit. A la taula següent es poden veure els valors 
localitzats al mercat per a cada un dels usos previstos en el POUM (per més detall veure l’Annex: Els preus 
del mercat immobiliari). 

 

Preus de venda producte immobiliari dels usos previstos al POUM de Sant Quirze del Vallès  

 
Htge  

Plurifamiliar 

(€/m2) 

HPO 

Concertat 

(€/m2) 

HPO 

General 

(€/m2) 

Nau 

Comercial 

(€/m2) 

Comercial 

PB 

(€/m2) 

Valor en oferta €/m2 2.644,47    1.618,50 

Valor descomptat 10% elements comuns 2.380,02    1.456,65 

€/m2 útil  3.001,68 1.940,48   

Coeficient conversió útil / construït amb elements comuns  0,75 0,75   

€/m2 construït amb elements comuns  2.380,02 2.251,26 1.455,36 1.854,55 1.456,65 

Font: Elaboració pròpia a partir d’estudi de mercat ad hoc 
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Pel que fa als sectors i/o polígons amb ús predominant activitat econòmica (industrial/terciari) i residencial unifamiliar, 
aquests s’avaluen mitjançant el mètode residual dinàmic únicament per a la fase de transformació de sòl i venda de 
parcel·la urbanitzada. Aquest fet respon a que les operacions immobiliàries en aquests tres usos urbanístics 
responen més a operacions de compravenda de solars que no pas a operacions de compravenda de productes 
acabats. Així doncs, l’estudi de mercat i la viabilitat econòmica i financera d’aquests sectors i polígons inclosos en 
el POUM s’ha centrat en la comercialització de solars urbanitzats a partir dels preus de venda de solars €/m2 de sòl 
urbanitzat i dels preus €/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (a l’Annex: Els preus del mercat immobiliari del 
present document s’inclou el detall de l’estudi de mercat per a la determinació dels preus de mercat). 
 
Valors de sòl urbanitzat ús industrial i ús terciari (€/m2 sostre) previstos en el POUM 

 
 

Valor de repercussió de sòl urbanitzat 

(€/m2 sostre) 

Residencial unifamiliar  624 

Industrial  340 

Terciari  425 

Font: Elaboració pròpia a partir Valors bàsics immobles urbans sòl, construcció, índex correctors 2018 (Agència Tributària de Catalunya) 

 
9. Pel que fa a la viabilitat dels polígons i sectors residencials previstos al POUM, els ritmes de construcció i els ritmes 

d’absorció de mercat s’han utilitzat les següents hipòtesis de comportament: 
 

Tenint en compte una xifra de 167 habitatges acabats anuals entre els anys 1990 i 2017 (Certificats Final d’Obra) al 
municipi de Sant Quirze del Vallès4, i una xifra mitjana de transaccions d’obra nova igual 79 habitatges anuals al 
municipi entre els anys 2004 i 20175, s’estableixen uns ritmes de comercialització màxima per sector de 25 habitatges 
any i uns ritmes edificatoris. És a dir, s’estableixen uns ritmes anuals de comercialització per a cadascun dels sectors 
i polígons objecte de viabilitat econòmica i financera equivalents a 1/3 del comportament de transaccions d’obra nova 
al municipi. És a dir, com a màxim, cada sector i polígon objecte de treball absorbirà un 30%, essent el 75% restant 
absorbit i localitzat, bé en la resta de sectors i polígons que s’executin durant el mateix període temporal, bé en el sòl 
urbà consolidat avui pendent d’edificar, bé en l’estoc en oferta pendent de comercialitzar a dia d’avui, etc. 
 
Habitatges acabats obra nova a Sant Quirze del Vallès (Certificats Finals d’Obra - CFOs) 

 
 

 Nombre CFOs  Mitjana CFOs (1990–2017)  Mitjana CFOs (2002-2007)  Mitjana CFOs (2008–2017) 
 

Font: Generalitat de Catalunya 

 
  

                                                
4 Font: Generalitat de Catalunya. 
5 Font: Ministerio de Fomento. 
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Nombre de transaccions de compra-venda a Sant Quirze del Vallès (2004 – 2017) 

 
 

 2ª mà  Obra Nova 
 

Font: Ministerio de Fomento 

 
Sota aquestes hipòtesis de partida es realitza la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons d’actuació 
urbanística. És obvi que els valors de mercat dels productes finals, i que acaben tenint una repercussió cabdal amb els 
valors residuals del sòl, ja no son ni seran els que responien al cicle de la bombolla immobiliària, i la viabilitat econòmica 
i financera d’una actuació urbanística no es pot fonamentar avui tenint com a punt de referència els valors de mercat 
propis de la bombolla immobiliària que ha patit el país durant els primers anys del segle XXI. 
 
D’altra banda, també es constata que els costos de transformació del sòl i de l’edificació son més rígids i estables al llarg 
del temps en comparació a les acusades fluctuacions dels valors en venda. Per tant, en l’escenari actual, es constata que 
els marges minven, i que mai s’assoliran els de l’època alcista de la bombolla ni poden ser comparables a aquesta època 
passada. En altres paraules, els valors residuals del sòl mai seran els que es van registrar durant el cicle alcista de la 
bombolla. 
 
Tanmateix, i tal com s’adjunten a les fitxes individualitzades per sectors i polígons en els següents apartats, els sectors i 
polígons objecte d’anàlisi de la seva viabilitat registren valors residuals del sòl positius amb el que es constata que aquests 
son viables en termes econòmics i financers. 
 
Els resultats s’han agrupat en les fitxes individualitzades dels següents apartats. 
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2.2.2. Fitxes viabilitat econòmica i financera 
 
PAU 1a Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 449 

Sistemes (m2) 120 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 120   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 9 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,19 

Sostre total (m2) 984 Sostre total privatiu(m2) 886 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 984 Plurifamiliar 886 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 3.615 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  3.615 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.031.930 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

2.107.779 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.398 4 
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PAU 1b Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 277 

Sistemes (m2) 74 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 74   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 6 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,20 

Sostre total (m2) 608 Sostre total privatiu(m2) 547 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 608 Plurifamiliar 547 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 2.216 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  2.216 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

637.844 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.302.835 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.401 4 
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PAU 1c Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 275 

Sistemes (m2) 89 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 89   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 5 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,03 

Sostre total (m2) 559 Sostre total privatiu(m2) 503 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 559 Plurifamiliar 503 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 2.683 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  2.683 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

586.033 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.197.007 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.292 4 
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PAU 1d Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 174 

Sistemes (m2) 56 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 56   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 3 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,03 

Sostre total (m2) 353 Sostre total privatiu(m2) 318 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 353 Plurifamiliar 318 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 1.692 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  1.692 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

370.088 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

755.927 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.290 4 
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PAU 1e Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 217 

Sistemes (m2) 70 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 70   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 4 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 2,03 

Sostre total (m2) 442 Sostre total privatiu(m2) 398 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 442 Plurifamiliar 398 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 2.096 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  2.096 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

463.222 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

946.159 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.293 4 
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PAU 1f Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 687 

Sistemes (m2) 468 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 468   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 6 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,96 

Sostre total (m2) 661 Sostre total privatiu(m2) 595 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 661 Plurifamiliar 595 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 14.048 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  14.048 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

693.261 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.416.027 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 599 4 
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PAU 1g Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 354 

Sistemes (m2) 125 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 125   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 5 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,50 

Sostre total (m2) 530 Sostre total privatiu(m2) 477 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 530 Plurifamiliar 477 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 3.755 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  3.755 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

556.150 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.135.970 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 951 4 
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PAU 1h Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 192 

Sistemes (m2) 63 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 63   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 3 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,59 

Sostre total (m2) 305 Sostre total privatiu(m2) 274 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 305 Plurifamiliar 274 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 1.883 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  1.883 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

319.770 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

653.150 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.009 4 
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PAU 1i Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 172 

Sistemes (m2) 36 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 36   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 3 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,89 

Sostre total (m2) 325 Sostre total privatiu(m2) 292 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 325 Plurifamiliar 292 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 1.070 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  1.070 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

340.407 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

695.302 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.205 4 
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PAU 1j Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 258 

Sistemes (m2) 47 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 47   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 5 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,96 

Sostre total (m2) 507 Sostre total privatiu(m2) 456 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 507 Plurifamiliar 456 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 1.416 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  1.416 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

531.774 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.086.180 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 1.253 4 
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PAU 1k Les Fonts-Baix Riera 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 603 

Sistemes (m2) 215 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 215   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 8 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,35 

Sostre total (m2) 815 Sostre total privatiu(m2) 733 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 815 Plurifamiliar 733 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

2 

Despeses urbanització interna 6.442 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  6.442 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

854.671 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.745.717 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 856 4 
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PAU 2a Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 464 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 18 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,00 

Sostre total (m2) 1.391 Sostre total privatiu(m2) 1.182 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 765 Plurifamiliar 650 

Sostre habitatge protegit (45%) 626 Sostre habitatge protegit (45%) 532 

HPO preu concertat 278 HPO preu concertat 236 

HPO règim general 348 HPO règim general 296 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.257.579 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

2.509.768 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 1.578 4 
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PAU 2b Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 1.105 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 14 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,99 

Sostre total (m2) 1.093 Sostre total privatiu(m2) 929 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 601 Plurifamiliar 511 

Sostre habitatge protegit (45%) 492 Sostre habitatge protegit (45%) 418 

HPO preu concertat 219 HPO preu concertat 186 

HPO règim general 273 HPO règim general 232 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

988.097 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.971.959 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 520 4 
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PAU 2c Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 937 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 15 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,28 

Sostre total (m2) 1.203 Sostre total privatiu(m2) 1.023 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 662 Plurifamiliar 563 

Sostre habitatge protegit (45%) 541 Sostre habitatge protegit (45%) 460 

HPO preu concertat 241 HPO preu concertat 205 

HPO règim general 301 HPO règim general 256 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

1.088.089 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

2.171.515 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 676 4 
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PAU 2d Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 662 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 7 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,73 

Sostre total (m2) 480 Sostre total privatiu(m2) 408 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 264 Plurifamiliar 225 

Sostre habitatge protegit (45%) 216 Sostre habitatge protegit (45%) 184 

HPO preu concertat 96 HPO preu concertat 82 

HPO règim general 120 HPO règim general 102 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

434.450 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

867.038 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 382 4 



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Sant Quirze del Vallès                        

 

34 

PAU 2e Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 346 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 14 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,01 

Sostre total (m2) 1.041 Sostre total privatiu(m2) 885 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 573 Plurifamiliar 487 

Sostre habitatge protegit (45%) 469 Sostre habitatge protegit (45%) 398 

HPO preu concertat 208 HPO preu concertat 177 

HPO règim general 260 HPO règim general 221 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

941.763 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.879.490 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 1.583 4 
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PAU 2f Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 382 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 10 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,74 

Sostre total (m2) 665 Sostre total privatiu(m2) 566 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 366 Plurifamiliar 311 

Sostre habitatge protegit (45%) 299 Sostre habitatge protegit (45%) 255 

HPO preu concertat 133 HPO preu concertat 113 

HPO règim general 166 HPO règim general 141 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

601.662 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.200.745 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 916 4 
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PAU 2g Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 177 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 4 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,28 

Sostre total (m2) 227 Sostre total privatiu(m2) 193 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 125 Plurifamiliar 106 

Sostre habitatge protegit (45%) 102 Sostre habitatge protegit (45%) 87 

HPO preu concertat 45 HPO preu concertat 39 

HPO règim general 57 HPO règim general 48 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

205.048 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

409.217 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 673 4 
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PAU 2h Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 223 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 5 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,81 

Sostre total (m2) 405 Sostre total privatiu(m2) 344 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 223 Plurifamiliar 189 

Sostre habitatge protegit (45%) 182 Sostre habitatge protegit (45%) 155 

HPO preu concertat 81 HPO preu concertat 69 

HPO règim general 101 HPO règim general 86 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

365.936 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

730.303 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 954 4 
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PAU 2i Carretera de les Fonts 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 315 

Sistemes (m2) 0 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 14 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 3,18 

Sostre total (m2) 1.001 Sostre total privatiu(m2) 851 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 551 Plurifamiliar 468 

Sostre habitatge protegit (45%) 451 Sostre habitatge protegit (45%) 383 

HPO preu concertat 200 HPO preu concertat 170 

HPO règim general 250 HPO règim general 213 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

905.351 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.806.821 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 828 1.671 4 
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PAU 3 Poble Sec 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 2.172 

Sistemes (m2) 1.781 

Viari 1.781 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 9 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,43 

Sostre total (m2) 929 Sostre total privatiu(m2) 836 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 929 Plurifamiliar 836 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 52.547 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  2.627 

  55.175 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

973.822 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

1.989.090 2 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 952 253 6 
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PAU 5 Les Casetes Oest 

 
La promoció d’habitatge unifamiliar respon a operacions de compravenda de solars més que no pas a promocions 
d’habitatges acabats com en el cas dels habitatges plurifamiliars. Així doncs viabilitat econòmica i financera s’aborda en 
aquest cas mitjançant la comercialització de solars urbanitzats a partir dels preus de venda de solars urbanitzats de 
tipologia unifamiliar (per més detall veure Annex). 
 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 912 

Sistemes (m2) 336 

Viari 336 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: en filera Total habitatges (N) 4 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,08 

Sostre total (m2) 986 Sostre total privatiu(m2) 887 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 986 Unifamiliar 887 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 47.107 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  2.355 

  49.462 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 624 

553.545 1 Solar industrial 0 

Solar terciari oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 566 367 4 
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PAU 6 Can Canals C i D 

 
Per afrontar la viabilitat econòmica i financera dels pols de centralitat d’activitat econòmica industrial cal tenir present que 
aquestes operacions son, urbanísticament parlant, singulars que responen a operacions de compravenda de solars més 
que no pas a promocions de productes immobiliaris acabats. Així doncs, la viabilitat econòmica i financera s’ha avaluat 
tenint en compte el valor de sòl urbanitzat en termes de €/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (per més detall veure 
Annex). 
 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 245.201 

Sistemes (m2) 63.932 

Viari 50.569 Equipaments 0 

Espais Lliures 13.363   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 0% 

Ús dominant: industrial Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,74 

Sostre total (m2) 181.277 Sostre total privatiu(m2) 181.277 

Sostre habitatge renda lliure (0%)  Sostre habitatge renda lliure (0%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 181.277 Sostre industrial 181.277 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  320.043 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  320.043 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 0 

61.634.019 4 Solar industrial 340 

Solar terciari oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

16% 340 137 7 
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PMU 1 Les Fonts Sud 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 10.422 

Sistemes (m2) 8.546 

Viari 1.459 Equipaments 208 

Espais Lliures 6.775 Altres sistemes 104 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 68 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,65 

Sostre total (m2) 6.775 Sostre total privatiu(m2) 6.097 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.153 Plurifamiliar 2.838 

Sostre habitatge protegit (45%) 2.580 Sostre habitatge protegit (45%) 2.322 

HPO preu concertat 1.146 HPO preu concertat 1.032 

HPO règim general 1.433 HPO règim general 1.290 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre comercial PB 1.042 Sostre comercial PB 937 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 639.939 

Enderrocs, vols i activitats 145.064 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  39.250 

  824.253 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

6.034.938 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 583 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

12.319.728 4 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 1.457 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

11% 633 208 8 



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Sant Quirze del Vallès                        

 

43 

PMU 2 Can Llobateres 

 
La promoció d’habitatge unifamiliar respon a operacions de compravenda de solars més que no pas a promocions 
d’habitatges acabats com en el cas dels habitatges plurifamiliars. Així doncs viabilitat econòmica i financera s’aborda en 
aquest cas mitjançant la comercialització de solars urbanitzats a partir dels preus de venda de solars urbanitzats de 
tipologia unifamiliar (per més detall veure Annex). 
 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 81.114 

Sistemes (m2) 31.634 

Viari 6.489 Equipaments 0 

Espais Lliures 25.145   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: bifamiliar Total habitatges (N) 88 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,30 

Sostre total (m2) 24.334 Sostre total privatiu(m2) 21.901 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 24.334 Unifamiliar 21.901 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 2.546.971 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  127.349 

  2.674.320 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 624 

13.666.042 4 Solar industrial 0 

Solar terciari oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 493 72 7 

 
De la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven 
de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en aquest POUM i el materialitzat en el seu 
dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. Amb la informació de que es disposa en el moment de la redacció del POUM la cessió del aprofitament urbanístic corresponent 
ja va ser materialitzat en el seu dia i per tant no correspondria una major cessió d’aprofitament, no obstant l’anterior, en el corresponent projecte de reparcel·lació es confirmarà aquesta 
afirmació. 
 
Als efectes de la present viabilitat, s’ha calculat la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del PMU, cessió d’aprofitament que, en tot cas, podria arribar a ser menor afavorint la viabilitat 
econòmica i financera de l’actuació. 
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PMU 3 Can Ponsic 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 192.899 

Sistemes (m2) 67.514 

Viari 19.290 Equipaments 0 

Espais Lliures 48.225   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: pluri., eq. privat Total habitatges (N) 214 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,18 

Sostre total (m2) 34.722 Sostre total privatiu(m2) 31.250 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 10.079 Plurifamiliar 9.071 

Sostre habitatge protegit (45%) 8.246 Sostre habitatge protegit (45%) 7.422 

HPO preu concertat 3.665 HPO preu concertat 3.299 

HPO règim general 4.581 HPO règim general 4.123 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 16.396 Sostre terciari oficines 14.757 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

4 

Despeses urbanització interna 4.533.115 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  226.656 

  4.759.771 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

17.545.608 6 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 0 

6.271.613 - Solar industrial 0 

Solar terciari oficines 425 

Per afrontar la viabilitat econòmica i financera del sostre terciari cal tenir present que aquestes operacions son, urbanísticament parlant, singulars que responen a operacions 
de compravenda de solars més que no pas a promocions de productes immobiliaris acabats. Així doncs, la viabilitat econòmica i  financera d’aquest sostre s’ha avaluat tenint 
en compte el valor de sòl urbanitzat en termes de €/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (per més detall veure Annex). 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

35.016.023 9 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

11% 440 25 14 

 
De la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven 
de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en aquest POUM i el materialitzat en el seu 
dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. Amb la informació de que es disposa en el moment de la redacció del POUM la cessió del aprofitament urbanístic corresponent 
ja va ser materialitzat en el seu dia i per tant no correspondria una major cessió d’aprofitament, no obstant l’anterior, en el corresponent projecte de reparcel·lació es confirmarà aquesta 
afirmació. 
 
Als efectes de la present viabilitat, s’ha calculat la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del PMU, cessió d’aprofitament que, en tot cas, podria arribar a ser menor afavorint la viabilitat 
econòmica i financera de l’actuació. 
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PMU 4 Avinguda Egara 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 5.774 

Sistemes (m2) 3.696 

Viari 0 Equipaments 0 

Espais Lliures 3.696   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: pluri, fileres Total habitatges (N) 65 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,95 

Sostre total (m2) 5.486 Sostre total privatiu(m2) 4.937 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 3.017 Plurifamiliar 2.715 

Sostre habitatge protegit (45%) 2.469 Sostre habitatge protegit (45%) 2.222 

HPO preu concertat 1.097 HPO preu concertat 987 

HPO règim general 1.371 HPO règim general 1.234 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 110.869 

Enderrocs, vols i activitats 125.420 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  11.814 

  248.104 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

5.252.310 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

10.482.111 4 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 671 394 8 
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PMU 5 Les Casetes est 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 2.954 

Sistemes (m2) 886 

Viari 502 Equipaments 0 

Espais Lliures 384   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: fileres Total habitatges (N) 23 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,76 

Sostre total (m2) 2.245 Sostre total privatiu(m2) 2.021 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 1.235 Unifamiliar 1.111 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (45%) 1.010 Sostre habitatge protegit (45%) 909 

HPO preu concertat 449 HPO preu concertat 404 

HPO règim general 561 HPO règim general 505 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 91.870 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  4.594 

  96.464 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

854.622 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 0 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 0 

2.338.374 2 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 587 273 6 
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PMU 6 Sotavia 

 
La promoció d’habitatge unifamiliar respon a operacions de compravenda de solars més que no pas a promocions 
d’habitatges acabats com en el cas dels habitatges plurifamiliars. Així doncs viabilitat econòmica i financera s’aborda en 
aquest cas mitjançant la comercialització de solars urbanitzats a partir dels preus de venda de solars urbanitzats de 
tipologia unifamiliar (per més detall veure Annex). 
 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 47.827 

Sistemes (m2) 13.392 

Viari 8.609 Equipaments 0 

Espais Lliures 4.783   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: unifamiliar Total habitatges (N) 33 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,22 

Sostre total (m2) 10.522 Sostre total privatiu(m2) 9.470 

Sostre habitatge renda lliure (100%)  Sostre habitatge renda lliure (100%)  

Unifamiliar 10.522 Unifamiliar 9.470 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 1.664.392 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  83.220 

  1.747.612 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 624 

5.909.165 - Solar industrial 0 

Solar terciari oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 540 50 6 
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PMU 7 Los Rosales Nou 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 26.821 

Sistemes (m2) 19.311 

Viari 4.828 Equipaments 10.460 

Espais Lliures 4.023   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 141 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,45 

Sostre total (m2) 12.070 Sostre total privatiu(m2) 10.863 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 6.638 Plurifamiliar 5.974 

Sostre habitatge protegit (45%) 5.431 Sostre habitatge protegit (45%) 4.888 

HPO preu concertat 2.414 HPO preu concertat 2.173 

HPO règim general 3.017 HPO règim general 2.716 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 893.154 

Enderrocs, vols i activitats 142.590 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  51.787 

  1.087.531 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

11.556.085 5 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

23.062.644 7 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 588 145 11 
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PMU 10 Mas Duran oest 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 11.612 

Sistemes (m2) 3.019 

Viari 1.393 Equipaments 0 

Espais Lliures 1.626   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar Total habitatges (N) 107 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,80 

Sostre total (m2) 9.290 Sostre total privatiu(m2) 8.361 

Sostre habitatge renda lliure (87%)  Sostre habitatge renda lliure (87%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 8.114 Plurifamiliar 7.303 

Sostre habitatge protegit (13%) 1.176 Sostre habitatge protegit (13%) 1.058 

HPO preu concertat 523 HPO preu concertat 470 

HPO règim general 653 HPO règim general 588 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 271.721 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  13.586 

  285.307 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

9.503.586 4 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

19.294.465 5 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

10% 683 348 9 

 
De la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven 
de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en aquest POUM i el materialitzat en el seu 
dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. Amb la informació de que es disposa en el moment de la redacció del POUM la cessió del aprofitament urbanístic corresponent 
ja va ser materialitzat en el seu dia i per tant no correspondria una major cessió d’aprofitament, no obstant l’anterior, en el corresponent projecte de reparcel·lació es confirmarà aquesta 
afirmació. 
 
Als efectes de la present viabilitat, s’ha calculat la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del PMU, cessió d’aprofitament que, en tot cas, podria arribar a ser menor afavorint la viabilitat 
econòmica i financera de l’actuació. 
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PMU 11 Mas Duran sud 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 8.229 

Sistemes (m2) 1.975 

Viari 0 Equipaments 1.975 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: plurifamiliar, terciari Total habitatges (N) 121 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 1,61 

Sostre total (m2) 13.249 Sostre total privatiu(m2) 11.924 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 5.657 Plurifamiliar 5.092 

Sostre habitatge protegit (45%) 4.629 Sostre habitatge protegit (45%) 4.166 

HPO preu concertat 2.057 HPO preu concertat 1.852 

HPO règim general 2.572 HPO règim general 2.314 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 2.962 Sostre terciari oficines 2.666 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

0 

Despeses urbanització interna 0 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  0 

  0 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

9.848.485 4 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 0 

1.133.124 - Solar industrial 0 

Solar terciari oficines 425 

Per afrontar la viabilitat econòmica i financera del sostre terciari cal tenir present que aquestes operacions son, urbanísticament parlant, singulars que responen a operacions 
de compravenda de solars més que no pas a promocions de productes immobiliaris acabats. Així doncs, la viabilitat econòmica i financera d’aquest sostre s’ha avaluat tenint 
en compte el valor de sòl urbanitzat en termes de €/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (per més detall veure Annex). 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

19.654.763 6 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

11% 561 788 7 

 
De la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven 
de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en aquest POUM i el materialitzat en el seu 
dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. Amb la informació de que es disposa en el moment de la redacció del POUM la cessió del aprofitament urbanístic corresponent 
ja va ser materialitzat en el seu dia i per tant no correspondria una major cessió d’aprofitament, no obstant l’anterior, en el corresponent projecte de reparcel·lació es confirmarà aquesta 
afirmació. 
 
Als efectes de la present viabilitat, s’ha calculat la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del PMU, cessió d’aprofitament que, en tot cas, podria arribar a ser menor afavorint la viabilitat 
econòmica i financera de l’actuació. 
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PMU 12 Can Corbera 

 
Per afrontar la viabilitat econòmica i financera dels pols de centralitat d’activitat econòmica industrial cal tenir present que 
aquestes operacions son, urbanísticament parlant, singulars que responen a operacions de compravenda de solars més 
que no pas a promocions de productes immobiliaris acabats. Així doncs, la viabilitat econòmica i financera s’ha avaluat 
tenint en compte el valor de sòl urbanitzat en termes de €/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (per més detall veure 
Annex). 
 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 46.067 

Sistemes (m2) 22.573 

Viari 11.977 Equipaments 0 

Espais Lliures 10.595   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: industrial Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,51 

Sostre total (m2) 23.494 Sostre total privatiu(m2) 21.145 

Sostre habitatge renda lliure  Sostre habitatge renda lliure  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit 0 Sostre habitatge protegit 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 23.494 Sostre industrial 21.145 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 1.994.689 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  0 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  99.734 

  2.094.423 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 0 

7.189.171 - Solar industrial 340 

Solar terciari oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

16% 340 52 4 

 
De la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que emanaven 
de l’anterior ordenació urbanística i que ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en aquest POUM i el materialitzat en el seu 
dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. Amb la informació de que es disposa en el moment de la redacció del POUM la cessió del aprofitament urbanístic corresponent 
ja va ser materialitzat en el seu dia i per tant no correspondria una major cessió d’aprofitament, no obstant l’anterior, en el corresponent projecte de reparcel·lació es confirmarà aquesta 
afirmació. 
 
Als efectes de la present viabilitat, s’ha calculat la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del PMU, cessió d’aprofitament que, en tot cas, podria arribar a ser menor afavorint la viabilitat 
econòmica i financera de l’actuació. 
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PMU 13 Estació 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 19.856 

Sistemes (m2) 15.289 

Viari 3.773 Equipaments 0 

Espais Lliures 11.119 Altres sistemes 397 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: terciari, plurifamiliar Total habitatges (N) 48 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,80 

Sostre total (m2) 15.885 Sostre total privatiu(m2) 14.296 

Sostre habitatge renda lliure (55%)  Sostre habitatge renda lliure (55%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 2.184 Plurifamiliar 1.966 

Sostre habitatge protegit (45%) 1.787 Sostre habitatge protegit (45%) 1.608 

HPO preu concertat 794 HPO preu concertat 715 

HPO règim general 993 HPO règim general 894 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 11.914 Sostre terciari oficines 10.722 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 1.195.343 

Enderrocs, vols i activitats 175.692 

Altres despeses  143.672 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  75.735 

  1.590.442 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

3.802.261 2 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 1.165 

Cost edificació HPO preu concertat 1.020 

Cost edificació HPO règim general 876 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 0 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 0 

4.556.996 - Solar industrial 0 

Solar terciari oficines 425 

Per afrontar la viabilitat econòmica i financera del sostre terciari cal tenir present que aquestes operacions son, urbanísticament parlant, singulars que responen a operacions 
de compravenda de solars més que no pas a promocions de productes immobiliaris acabats. Així doncs, la viabilitat econòmica i  financera d’aquest sostre s’ha avaluat tenint 
en compte el valor de sòl urbanitzat en termes de €/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (per més detall veure Annex). 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 2.380 

7.588.227 3 

Valor en venda HPO preu concertat 2.251 

Valor en venda HPO règim general 1.455 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

12% 496 175 7 
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PMU 14 Can Canals Nord 

 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 90.444 

Sistemes (m2) 12.662 

Viari 12.662 Equipaments 0 

Espais Lliures 0   

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: terciari Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,86 

Sostre total (m2) 77.601 Sostre total privatiu(m2) 69.841 

Sostre habitatge renda lliure (0%)  Sostre habitatge renda lliure (0%)  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit (0%) 0 Sostre habitatge protegit (0%) 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 0 Sostre industrial 0 

Sostre terciari oficines 77.601 Sostre terciari oficines 69.841 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 1.266.222 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  5.102.233 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  318.423 

  6.686.878 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos d’edificació 

(Cost x m2 sostre total privatiu) 

 

77.333.530 3 

Cost edificació habitatge plurifamiliar 0 

Cost edificació HPO preu concertat 0 

Cost edificació HPO règim general 0 

Cost edificació comercial PB 0 

Cost edificació centre comercial 1.107,28 

Valor venda €/m2 sostre 

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

   

Valor en venda habitatge plurifamiliar 0 

129.523.124 3 

Valor en venda HPO preu concertat 0 

Valor en venda HPO règim general 0 

Valor en venda comercial PB 0 

Valor en venda centre comercial 1.854,55 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

14% 503 292 7 
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PMU 15 Can Canals Est 

 
Per afrontar la viabilitat econòmica i financera dels pols de centralitat d’activitat econòmica industrial cal tenir present que 
aquestes operacions son, urbanísticament parlant, singulars que responen a operacions de compravenda de solars més 
que no pas a promocions de productes immobiliaris acabats. Així doncs, la viabilitat econòmica i financera s’ha avaluat 
tenint en compte el valor de sòl urbanitzat en termes de €/m2 de repercussió de sostre urbanitzat (per més detall veure 
Annex). 
 
Sistema actuació: Iniciativa privada  

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície total (m2) 151.703 

Sistemes (m2) 78.886 

Viari 28.824 Equipaments 7.585 

Espais Lliures 40.960 Altres sistemes 1.517 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Ús dominant: industrial Total habitatges (N) 0 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,61 

Sostre total (m2) 92.539 Sostre total privatiu(m2) 83.285 

Sostre habitatge renda lliure  Sostre habitatge renda lliure  

Unifamiliar 0 Unifamiliar 0 

Plurifamiliar 0 Plurifamiliar 0 

Sostre habitatge protegit 0 Sostre habitatge protegit 0 

HPO preu concertat 0 HPO preu concertat 0 

HPO règim general 0 HPO règim general 0 

Sostre industrial 92.539 Sostre industrial 83.285 

Sostre terciari oficines 0 Sostre terciari oficines 0 

Sostre centre comercial 0 Sostre centre comercial 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS 

  TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Costos transformació urbanística   

3 

Despeses urbanització interna 4.111.157 

Enderrocs, vols i activitats 0 

Altres despeses  746.654 

Despeses instruments planejament i gestió (5%)  242.891 

  5.100.702 

 
COST UNITARI 

(€/m2) 

TOTAL 

(€) 

TEMPS 

(Anualitats) 

Valor de repercussió del sòl urbanitzat €/m2 de sostre  

(PVP €/m2 x m2 sostre total privatiu) 

 
  

  Solar habitatge unifamiliar 0 

28.316.924 1 Solar industrial 340 

Solar terciari oficines 0 

 

RESULTATS ECONÒMICS I FINANCERS 

 

TAXA ACTUALITZACIÓ REAL Valor sòl urbanitzat Valor sòl brut HORITZÓ TEMPORAL 

(%) (€/m2 sostre urbanitzat) (€/m2 sòl brut) (Anualitats) 

16% 340 77 4 
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Annex: Els preus del mercat immobiliari 
 
1. Els preus de mercat de l’ús residencial 
 
El municipi de Sant Quirze del Vallès es troba situat a la comarca del Vallès Occidental, concretament al sistema urbà de 
Sabadell. Aquest municipi comptava amb 19.867 habitants l’any 2017 i es troba situat entre els municipis de Sabadell 
(est), Terrassa (nord), Rubí (oest), Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès (sud). Com es deia anteriorment, el 
municipi de Sant Quirze del Vallès forma part del sistema urbà de Sabadell, i amb els municipis de Castellar del Vallès, 
Sabadell, Gallifa i Sant Llorenç Savall configuren el sistema urbà de Sabadell. Aquest sistema urbà es troba íntegrament 
dins la comarca del Vallès Occidental. 
 
Municipis del sistema urbà de Sabadell 

 
Font: Elaboració pròpia  

 
Amb l’objectiu de poder finalment definir un valor en venda per a l’ús residencial d’obra nova al municipi de la Sant Quirze 
del Vallès, es realitzarà en primer lloc una aproximació al mercat des de les fonts oficials disponibles per a tots els 
municipis que conformen el sistema urbà de Sabadell. 
 
Referent als preus de l’habitatge, l’estadística oficial que publica la Generalitat de Catalunya pot dividir-se en dues etapes, 
d’una banda la provinent del treball de camp realitzat per TECNIGRAMA, l’Instituto APOLDA, i per BCF Consultors els 
quals van oferir dades dels municipis de Catalunya fins l’any 2014 i que provenen de l’estudi de mercat que ells mateixos 
realitzaven, i que per tant donen una idea dels preus d’oferta als municipis de Catalunya. Els preus €/m2 construït d’oferta 
dels habitatges d’obra nova per als municipis que conformen el sistema urbà de Sabadell es poden veure a la taula 
següent. 
 
Preus de venda en oferta de l'habitatge d'obra nova als municipis Sistema Urbà de Sabadell (€/m2 construït) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 VAR 09-14 

Castellar del Vallès 2.221 2.353 2.251 - - - - 

Sabadell 3.103 3.206 2.780 2.157 2.015 2.113 -32% 

Sant Quirze del Vallès 2.748 2.667 2.145 - - - - 

Gallifa - - - - - - - 

Sant Llorenç Savall - - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Generalitat de Catalunya 
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De la taula anterior es pot observar com dels municipis del sistema urbà de Sabadell no es disposa d’informació de la 
major part dels anys, degut a que, excepte Sabadell, es tracta de municipis demogràficament petits i que, en 
conseqüència, tenen mercats residencials petits i amb poques transaccions anuals (d’aquí que no es disposi de dades 
oficials). Tot i així, els valor en oferta dels habitatges d’obra nova als municipis del sistema urbà de Sabadell dels que es 
disposa de dades, com va passar a la totalitat del territori, tendeixen a decréixer com a conseqüència de l’esclat de la 
bombolla immobiliària. 
 
D’altra banda, des de l’any 2013, la Generalitat comença a publicar les estadístiques provinents de les transaccions 
registrades als municipis amb més de 5.000 habitants de Catalunya. Per tant, es tracta d’un canvi metodològic, donat que 
les dades publicades ja no es basen en tècniques d’estudi de mercat, que afloren els preus d’oferta del mercat, si no que 
mostren el preu de venda realment materialitzat en l’operació de compravenda. 
 
Aquesta diferència entre preu ofert i preu registrat pot causar interferències en la sèrie històrica de preus, per tant s’han 
de tractar de forma diferenciada. Així doncs, l’anàlisi de preus ha continuat amb els mateixos municipis de la taula anterior, 
i els preus de venda registrats publicats a partir de l’any 2013 son els de la següent taula. 
 
Preus de venda registrats de l'habitatge d'obra nova als municipis Sistema Urbà de Sabadell (€/m2 construït) 

  2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Castellar del Vallès 1.495 1.245 1.222 1.143 1.300 -13% 

Sabadell 1.602 1.336 1.526 1.443 1.514 -6% 

Sant Quirze del Vallès 2.058 1.694 2.152 2.158 1.864 -9% 

Gallifa - - - - - - 

Sant Llorenç Savall - - - - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Generalitat de Catalunya 

 
Els preus reals de transacció derivats de les dades dels registradors tenen una variabilitat més alta degut a que no es 
tracta de dades obtingudes al mercat, on l’oferta és superior, sinó que es deriven de les transaccions realitzades, derivant 
en uns valors que poden ser molt distints entre anys consecutius. La tendència general dels municipis del sistema urbà 
de Sabadell ha estat durant aquests últims 5 anys lleument decreixent. Val a dir que, pel que fa al municipi de Sant Quirze 
del Vallès, el valor €/m2 construït d’obra nova provinent de les dades dels registradors de la propietat és força estable 
durant tots els anys considerats, a l’entorn dels 2.000 – 2.100 €, mentre que Sabadell i Castellar del Vallès (els únics 
altres dos municipis amb dades dels registradors) tenen valors en venda €/m2 construït molt per sota dels valors obtinguts 
a Sant Quirze del Vallès.  
 
També cal dir que els valors publicats per les fonts oficials no discriminen entre la tipologia plurifamiliar i la unifamiliar, raó 
per la qual aquestes dades s’han de prendre com a referència a tenir en compte però tenint en compte que aquests valors 
aglutinen tant els habitatges de tipologia plurifamiliar com els habitatges de tipologia unifamiliar. 
 
1.1. Els preus de mercat de l’ús residencial plurifamiliar 
 
Per completar l’anàlisi del mercat immobiliari residencial al municipi de Sant Quirze del Vallès, s’ha realitzat un estudi de 
mercat ad hoc del mercat residencial d’obra nova durant el darrer trimestre de 2018.  
 
Pel què fa al mercat residencial plurifamiliar d’obra nova, val a dir que en tot el municipi de Sant Quirze del Vallès s’han 
trobat únicament dues promoció d’obra nova, concretament al carrer Pompeu Fabra 58 i al carrer Pintor Vila i Puig 77. La 
promoció del carrer Pompeu Fabra 58 té un valor en oferta de 3.000 €/m2 construït mentre que la promoció del carrer 
Pintor Vila i Puig 77 té un valor en oferta de 2.653 €/m2 construït. 
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Promocions obra nova Sant Quirze del Vallès 

   
PROMOCIÓ 1                      PROMOCIÓ 6 
Carrer Pompeu Fabra, 58                     Carrer Pintor Vila i Puig, 77 
Sant Quirze del Vallès                      Sant Quirze del Vallès 

3.000,00 €/ m2 construït                      2.653,51 €/ m2 construït 
Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades estudi de mercat ad hoc 
 
Així doncs, aquesta falta de mercat representatiu obliga a ampliar el radi de recerca per tal d’aconseguir un valor en venda 
fiable per a l’ús residencial plurifamiliar al municipi de Sant Quirze del Vallès. Com s’ha pogut entreveure anteriorment, 
però, els municipis del sistema urbà de Sabadell tenen uns valors €/m2 construït residencials que se situen per sota dels 
valors de Sant Quirze del Vallès, motiu per el qual s’ha decidit ampliar, també, el radi de recerca incloent-hi també els 
municipis més pròxims a Sant Quirze del Vallès. 
 
Per a determinar quins municipis de l’entorn de Sant Quirze del Vallès tenen un mercat residencial que es pugui considerar 
homogeni amb Sant Quirze del Vallès i quins municipis poden estar representant altres mercats i estar especialitzats en 
un altre tipus de demanda, s’ha recorregut a analitzar el mercat de lloguer.  
 
Municipis del sistema urbà de Sabadell i l’entorn de Sant Quirze del Vallès seleccionats 

 
Font: Elaboració pròpia  
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Mercat de lloguer als municipis del sistema urbà Sabadell i de l’entorn de Sant Quirze del Vallès seleccionats 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Castellar del Vallès 580 565 565 521 527 538 591 629 

Sabadell 606 571 533 493 489 508 542 589 

Sant Quirze del Vallès 720 712 642 674 636 703 738 741 

Gallifa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sant Llorenç Savall 0 0 398 366 0 362 356 400 

Rubí 603 578 545 493 476 496 537 582 

Terrassa 530 515 486 441 441 446 481 526 

Sant Cugat del Vallès 868 859 855 869 858 898 996 1.096 

Cerdanyola del Vallès 632 643 624 579 581 618 644 699 

Barberà del Vallès 651 570 557 543 528 542 569 613 

Badia del Vallès 0 0 0 0 0 208 247 275 

Font: Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 
Així doncs, podem agrupar els municipis de l’entorn de Sant Quirze del Vallès en 4 grans grups, el primer el formarien 
aquells municipis sense un mercat de lloguer o amb un mercat molt poc desenvolupat, grup en el que se situen Gallifa, 
Sant Llorenç de Savall i Badia del Vallès. En un altre grup se situarien els municipis més grans, demogràficament parlant, 
dels seleccionats, que serien els municipis de Sabadell, Terrassa i Rubí. En el tercer grup se situarien aquells municipis 
que tenen un mercat definit però que demogràficament no són tant amplis, grup en el que hi situaríem Castellar del Vallès, 
Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. El darrer grup estaria solament format per Sant Cugat 
del Vallès, municipi que té un valor mitjà del lloguer molt per sobre de la resta, degut a la potent estructura econòmica del 
municipi i a que el municipi és un dels 5 municipis amb major renda per càpita de Catalunya. 
 
Cal però, tenir en compte que les dades anteriors inclouen tant habitatges de lloguer de tipologia unifamiliar com de 
tipologia plurifamiliar, de manera que a continuació s’analitzarà les tipologies edificatòries majoritàries en cadascun dels 
municipis seleccionats per tal d’acabar configurant un entorn homogeni. 
 
Habitatges acabats per tipologies [1999-2017] 

 
 

 Unifamiliars  Plurifamiliars 
 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
 
El gràfic anterior presenta un resum sintètic de la totalitat d’habitatges acabats per tipologia a cada municipi. Com es pot 
observar, els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat 
del Vallès, Rubí i Sant Quirze del Vallès, tenen en comú que la tipologia d’habitatge acabat predominant (més del 75%) 
ha estat l’habitatge plurifamiliar, mentre que els municipis de Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall i Gallifa la tipologia 
predominant és la unifamiliar. 
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Així doncs, del grup de municipis amb un mercat de lloguer homogeni en què s’incloïa Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola 
del Vallès, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès, es descartarà aquest darrer municipi donat que el mercat en aquest 
municipi es troba molt copat per la tipologia unifamiliar, mentre que a la resta de municipi la tipologia clarament dominant 
és la plurifamiliar. 
 
Delimitació mercat residencial homogeni (en groc) 

 
Font: Elaboració pròpia  

 
Així doncs, per a l’estudi de mercat residencial plurifamiliar realitzat ad hoc pel POUM de Sant Quirze del Vallès es tindran 
en compte els municipis de Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. En aquests 3 municipis 
s’han localitzat 6 promocions d’obra nova, 3 a Cerdanyola del Vallès, 1 a Barberà del Vallès i 2 a Sant Quirze del Vallès.  
 
A la taula següent es poden veure les promocions localitzades al mercat segons la seva adreça i municipi al qual 
pertanyen. 
 
Distribució de les promocions plurifamiliars d’obra nova a l’entorn homogeni de Sant Quirze del Vallès 

Adreça Municipi 

Carrer Canigó, 12 Barberà del Vallès 

Carrer de les Vinyes, 4 Cerdanyola del Vallès 

Carrer Sant Ramón Cerdanyola del Vallès 

Circumval·lació baixa, 25 Cerdanyola del Vallès 

Carrer Pompeu Fabra, 58 Sant Quirze del Vallès 

Carrer Pintor Vila Puig, 77 Sant Quirze del Vallès 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir estudi de mercat ad hoc 

 
A la següent taula es poden veure els resultats obtinguts a l’estudi de mercat distribuïts per municipis, amb el nombre de 
promocions per municipi, el nombre de pisos en oferta i el valor en oferta dels habitatges plurifamiliars. 
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Valor en oferta dels habitatges plurifamiliars d’obra nova a l’entorn homogeni de Sant Quirze del Vallès 

Municipi Nombre de promocions Nombre de pisos en oferta Valor en oferta (€/m2 construït) 

Barberà del Vallès 1 1 2.123,46 

Cerdanyola del Vallès 3 7 2.665,53 

Sant Quirze del Vallès 2 3 2.769,01 

Total 6 11 2.644,47 

Font: Elaboració pròpia equip redactor a partir de dades Estudi de mercat ad hoc 
 
El POUM de Sant Quirze del Vallès, doncs, treballarà amb uns valors mitjos en oferta de 2.644,47 €/m2 construït per a la 
tipologia d’habitatge plurifamiliar d’obra nova.  
 
Cal tenir en compte que es tracta d’un valor que va referit a la superfície dels habitatges però que, en termes urbanístics, 
cal aplicar un coeficient per tal d’incorporar en aquest valor €/m2 st. els elements comuns a efectes d’edificabilitat 
(coeficient igual a 0,9), de manera que el valor de l’ús plurifamiliar equivalent és igual a 2.380,02 €/m2 construït amb 
elements comuns (2.644,47 x 0,9). 
 
 



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Sant Quirze del Vallès                              

 

61 

Ofertes de compravenda d’obra nova plurifamiliar a l’entorn homogeni de Sant Quirze del Vallès 

Id Plànol Id. Adreça Tipologia edificatòria Municipi Superfície (m2) Estat Valor en Oferta (€ Totals) Modalitat Valor en Oferta (€/m2) Font 

1 1 Carrer Pompeu Fabra, 58 Plurifamiliar Sant Quirze del Vallès 110 Obra Nova 330.000,00 € Compra 3.000,00 € Habitaclia 

2 2 Carrer de les vinyes, 4 Plurifamiliar Cerdanyola del Vallès 108 Obra Nova 385.000,00 € Compra 3.564,81 € Idealista 

3 3 Circumval·lació baixa, 25 Plurifamiliar Cerdanyola del Vallès 84 Obra Nova 196.000,00 € Compra 2.333,33 € Idealista 

3 4 Circumval·lació baixa, 25 Plurifamiliar Cerdanyola del Vallès 86 Obra Nova 210.000,00 € Compra 2.441,86 € Idealista 

4 5 Carrer Canigó, 12 Plurifamiliar Barberà del Vallès 132 Obra Nova 280.298,00 € Compra 2.123,47 € Habitaclia 

5 6 Carrer Sant Ramon Plurifamiliar Cerdanyola del Vallès 58 Obra Nova 154.000,00 € Compra 2.655,17 € Habitaclia 

5 7 Carrer Sant Ramon Plurifamiliar Cerdanyola del Vallès 48 Obra Nova 155.000,00 € Compra 3.229,17 € Habitaclia 

5 8 Carrer Sant Ramon Plurifamiliar Cerdanyola del Vallès 85 Obra Nova 202.800,00 € Compra 2.385,88 € Habitaclia 

5 9 Carrer Sant Ramon Plurifamiliar Cerdanyola del Vallès 99 Obra Nova 202.800,00 € Compra 2.048,48 € Habitaclia 

6 10 Carrer Pintor Vila Puig, 77 Plurifamiliar Sant Quirze del Vallès 165 Obra Nova 390.000,00 € Compra 2.363,64 € Habitaclia 

6 11 Carrer Pintor Vila Puig, 77 Plurifamiliar Sant Quirze del Vallès 133 Obra Nova 390.000,00 € Compra 2.943,40 € Habitaclia 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir estudi de mercat ad hoc  

 
Promocions d’obra nova plurifamiliar a l’entorn homogeni de Sant Quirze del Vallès 

      
PROMOCIÓ 1 
Carrer Pompeu Fabra, 58 
Sant Quirze del Vallès 
3.000,00 €/ m2 construït 

PROMOCIÓ 2 
Carrer de les vinyes, 4 
Cerdanyola del Vallès 
3.564,81 €/ m2 construït 

PROMOCIÓ 3 
Circumval·lació baixa, 25 
Cerdanyola del Vallès 
2.387,59  €/ m2 construït 

PROMOCIÓ 4 
Carrer Canigó, 12 
Barberà del Vallès 
2.123,47  €/ m2 construït 

PROMOCIÓ 5 
Carrer Sant Ramon 
Cerdanyola del Vallès 
2.579,67  €/ m2 construït 

PROMOCIÓ 6 
Carrer pintor Vila Puig, 77 
Sant Quirze del Vallès 
2.769,01  €/ m2 construït 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades estudi de mercat ad hoc 
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1.2. Els preus de mercat de l’ús residencial unifamiliar 
 
Les operacions d’habitatge unifamiliar responen, en general, a operacions de compravenda de solars més que no pas a 
promocions d’habitatges acabats com en el cas dels habitatges plurifamiliars. L’estudi de mercat i la viabilitat econòmica 
i financera dels sectors i polígons amb ús predominant d’habitatge unifamiliar inclosos en el POUM s’ha centrat en la 
comercialització de solars urbanitzats a partir dels preus de venda de solars localitzats en el municipi. 
 
L’estudi de mercat de solars en venda d’us habitatge unifamiliar ha localitzat tot un seguit de parcel·les amb aquest ús en 
diferents ubicacions del municipi: al Carrer Tramuntana, al Carrer de l’Oreneta, al Carrer del Gamarús i a Castellet i 
Castelltort. 
 
El valor de mercat resultant de l’estudi de mercat d’aquest conjunt de parcel·les se situa en uns valors de repercussió 
equivalents 624 €/m2 de sostre urbanitzat. 
 
1.3. Els preus de mercat dels habitatges protegits 
 
Pel que fa als habitatges en regim de protecció oficial, Sant Quirze del Vallès forma part de la Zona A. Pel que fa a 
l’habitatge de preu concertat, el preu màxim és el corresponent a la Zona A2.  
 
D’acord amb l’anterior, el preu màxim de l’habitatge de preu concertat €/m2 útil a la Zona A2 és de 3.001,68 €. Per convertir 
aquest preu de m2 útil a m2 construït amb elements comuns inclosos, cal aplicar-li el coeficient 0,75 de manera que els 
3.001,68 €/m2 útil equivalen a 2.251,26 €/m2 construït amb elements comuns inclosos.  
 
D’altra banda, l’habitatge protegit en règim general per al municipi de Sant Quirze del Vallès té un preu de 1.940,48 €/m² 
útil, que un cop aplicat el coeficient de conversió m² útil/m² construït amb elements comuns inclosos del 0,75, dona un 
preu de 1.455,36 €/m² construït. En el cas del règim especial, aquest té un preu de 1.705,50 €/m² útil al municipi. Aplicant 
el mateix coeficient obtenim un preu final de 1.279,12 €/m² construït amb elements comuns inclosos. 
 

Preus de venda de l’habitatge de protecció oficial al municipi de Sant Quirze del Vallès 

 HPO Concertat 

(€/m2) 

HPO General 

(€/m2) 

HPO Especial 

(€/ m2) 

€/m2 útil 3.001,68 1.940,48 1.705,50 

Coeficient conversió útil / construït amb elements comuns 0,75 0,75 0,75 

€/m2 construït amb elements comuns  2.251,26 1.455,36 1.279,12 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Generalitat de Catalunya 

 
2. Els preus de mercat dels usos comercials en PB 
 
En el municipi de Sant Quirze del Vallès el comerç en PB està concentrat, bàsicament, en dos eixos comercials principals: 
el primer està format per la Rambla Lluís Companys, l’Avinguda Camí del Mas i l’Avinguda dels Països Catalans, i el 
segon eix comercial està format per la zona delimitada pels carrers Pau Casals, Pintor Vila i Puig i la Plaça de la Vila. Així 
doncs, tot i que també es troba comerç en PB en altres indrets del municipi, l’àrea cèntrica i l’àrea de nova creació al 
voltant del parc de les Morisques és on se situa a dia d’avui la major part de l’oferta comercial en planta baixa. 
 
De l’estudi de mercat realitzat ad hoc per a determinar el valor en venda dels locals comercials en PB al municipi de Sant 
Quirze del Vallès es pot concloure que actualment no es disposa d’una massa crítica representativa de mercat de locals 
comercials al mercat, i menys encara, de locals comercials en PB d’obra nova. En aquest sentit, s’ha pogut localitzar en 
el mercat 4 locals comercials d’obra nova o recentment reformats amb uns valors en oferta que oscil·len entre 1.357 i els 
1.861 €/m2 construït, de manera que com en el cas residencial, s’ha cercat a la mateixa àrea homogènia locals comercials 
en PB, és a dir, s’ha complementat la oferta de Sant Quirze del Vallès amb ofertes provinents de Cerdanyola del Vallès i 
de Barberà del Vallès. 
 
Derivat de la recerca de mercat d’oferta de locals comercials incloent aquest àmbit territorial, el valor de l’ús comercial en 
PB és igual a 1.618,50 €/m2. 
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Cal tenir en compte que es tracta d’un valor que va referit a la superfície comercial però que, en termes urbanístics, cal 
aplicar un coeficient per tal d’incorporar en aquest valor €/m2 st. els elements comuns a efectes d’edificabilitat (coeficient 
igual a 0,9), de manera que el valor de l’ús comercial en PB equivalent és igual a 1.456,65 €/m2 construït amb elements 
comuns (1.618,50 x 0,9). 
 
3. Els preus de mercat dels usos comercials 
 
El valor afegit que aflora una activitat econòmica no deriva solament de l’ús urbanístic previst sinó també del disseny 
estructurat de l’oferta potencial i de l’accessibilitat des d’un radi d’influència superior. La inclusió d’un contingent de sostre 
comercial en un entorn amb sostre d’activitat econòmica complementari suposa també la vocació per part d’aquest sostre 
comercial de constituir un nou pol de centralitat comercial amb vocació de servei de proximitat, recreatiu, oci, restauració, 
etc. amb capacitat de donar resposta també als serveis de proximitat a les empreses i als treballadors que valoren la 
qualitat del lloc de treball no únicament en termes d’empresa, sinó cada cop més en termes de les facilitats que ofereix 
l’entorn. 
 
En aquest context, la concentració de sostre comercial en un àmbit concret té, generalment, un comportament més similar 
a un parc d’usos comercials de mitjana superfície, d’oci i de serveis amb bona accessibilitat, que no pas al comerç de 
proximitat en planta baixa propi dels teixits residencials consolidats. 
 
Sota aquesta premissa, els preus de mercat en aquest tipus de mix comercials de mitjana superfície se situen entre un 
màxim de 18 €/m2 mensuals i un mínim de 15 €/m2 mensuals en els parcs de mitjana superfície súper-prime, entre els 11 
€/m2 mensuals i els 9 €/m2 mensuals en els parcs de mitjana superfície prime i entre els 10 €/m2 mensuals i els 8 €/m2 
mensuals en els parcs secundaris de grans municipis (Informe de mercado Medianas superficies en España, Savills 
Research Global Retail España, abril 2017). 
 
Rendes de mercat €/m2 mensuals màx. i mín. parcs mitjanes superfícies (2017) 

 
Font: Informe de mercado Medianas superficies en España, Savills Research Global Retail España, abril 2017 

 
El tipus d’ubicació i l’àrea d’influència son indubtablement els principals factors que determinen el nivell de rendes de l’ús 
urbanístic objecte de valoració. Tenint en compte les característiques territorials de Sant Quirze del Vallès (grau de 
colmatació, competència, comunicacions i accessibilitat, etc.) les rendes d’aquest parc de mitjanes superfícies dedicades 
a usos comercials no podran aspirar a assolir la renda mitjana de les rendes súper-prime, i com a màxim se situaran en 
els màxims dels parcs secundaris (10 €/m2). 
 
El layout d’aquesta tipologia de mix comercial necessita destinar superfícies a passadissos, a escales, a distribució per a 
mercaderies, espais per a equips tècnics, lavabos, etc. que consumeixen al voltant d’un 15% de la superfície comercial. 
Per tant, la conversió del lloguer €/m2 SBA (Superfície Bruta llogable) en m2 construïts amb elements comuns és 10 x 
0,85 = 8,5 €/m2 construït amb elements comuns. 
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Pel que fa a la taxa de capitalització, el mercat prime opera a taxes relativament baixes en consonància amb la seguretat 
de la inversió (taxes del 5% son habituals avui en aquests mix comercials). Pel que fa als parcs secundaris de mitjanes 
superfícies el risc fa pujar les taxes fins al 6%. Aquest risc addicional que mostren els parcs secundaris, i tenint en compte 
tots els antecedents ja explicats anteriorment, la taxa de capitalització se situarà a mig camí entre els parcs considerats 
prime i els parcs secundaris (és a dir, una taxa del 5,5%). 
 
YIELD 

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝑷𝑳𝑳 × 𝟏𝟐

𝑷𝑽
  

𝟖, 𝟓 × 𝟏𝟐

𝟎, 𝟎𝟓𝟓
= 𝟏. 𝟖𝟓𝟒, 𝟓𝟓 €/𝒎𝟐𝒔𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆 

 
On: 
 
PLL = Preu de lloguer mensual €/m2 construït amb elements comuns inclosos. 
 
Pv = Preu venda €/m2 construït. 
 
Yield = Rendibilitat de mercat expressat en Rendes de lloguer vers valors en venda. 
 
4. Els preus de mercat de l’ús terciari/oficines 
 
Pel què fa al valor en venda de l’ús terciari/oficines, s’ha realitzat també un estudi de mercat per aquest ús durant el darrer 
trimestre de 2018. Aquest estudi de mercat posa de manifest la nul·la dinàmica d’aquest ús en el municipi, sense ofertes 
actualment en el mercat de compra venda i amb unes poques ofertes en el mercat de lloguer d’oficines de segona mà. 
Com a conseqüència d’aquesta poca oferta localitzada al mercat, per a la valoració d’aquest ús es partirà de fonts 
publicades en el document de Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2018) publicat per 
l’Agència Tributària de Catalunya, i que assigna al municipi de Sant Quirze del Vallès la categoria A06, que es composa 
de set categories de sòl d’ús oficines amb el seu corresponent valor de repercussió de sòl/sostre urbanitzat (des dels 885 
€/m2 en el cas de polígons de 1ª categoria amb ràpid accés als nuclis urbans i bona qualitat d’urbanització, fins als 67 
€/m2 per a polígons de 7ª categoria). 
 
Així doncs, la present viabilitat econòmica i financera considera la categoria mitjana d’oficines prevista per l’Agència 
Tributària de Catalunya per aquest ús i equivalent 425 €/m2 de sostre urbanitzat com el valor de mercat al municipi de 
Sant Quirze del Vallès a tenir en compte per l’ús terciari oficines que proposa el POUM. 
 
5. Els preus de mercat de l’ús industrial 
 
Seguint amb el treball de camp dels diferents usos, cal posar de manifest que la transformació urbanística del sòl industrial 
es vehicula habitualment a través de la compravenda de parcel·la ja urbanitzada en la que el comprador hi promou la nau 
industrial o el complex edificatori que doni resposta als requeriments de l’activitat econòmica concreta que s’hi vol 
desenvolupar (una edificació finalista o trajo a mida). Per tant, l’indicador de mercat del sòl industrial és el preu de la 
parcel·la d’ús industrial urbanitzada. 
 
Derivat de l’estudi de mercat s’ha pogut localitzar 2 sòls industrials al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb un valor 
mig en oferta de 287,09 €/m2 de sòl urbanitzat. Val a dir que el valor en venda del sostre industrial és molt sensible, a més 
a més de la ubicació (que determina l’accessibilitat a la nau industrial, entre d’altres), a la mida de la parcel·la, doncs cada 
cop més la demanda requereix de grans parcel·les i grans espais per al treball ordinari de les grans empreses industrials. 
En aquest sentit, l’oferta de parcel·les localitzades a Sant Quirze del Vallès es caracteritza per ser de gran tamany, amb 
parcel·les que oscil·len entre 3.880 i 4.925 m2 de sòl. 
 
Cal tenir en compte que la mostra localitzada és limitada, i sols es disposa, doncs, de 2 ofertes de sòl urbanitzat d’ús 
industrial. Amb aquests condicionants, s’ha recorregut a fonts secundàries per a determinar el valor dels polígons 
d’activitat econòmica industrials del POUM de Sant Quirze del Vallès.  
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Tenint en compte aquesta reduïda mostra de mercat, la present viabilitat econòmica i financera pren com a referència el 
document de Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2018) publicat per l’Agència Tributària 
de Catalunya que assigna al municipi de Sant Quirze del Vallès la categoria A06, que es composa de set categories de 
sòl industrial amb el seu corresponent valor de repercussió de sòl/sostre urbanitzat (des dels 645 €/m2 en el cas de 
polígons de 1ª categoria amb ràpid accés als nuclis urbans i bona qualitat d’urbanització, fins als 147 €/m2 per a polígons 
de 7ª categoria). 
 
Així doncs, la present viabilitat econòmica i financera considera la categoria mitjana de naus industrials prevista per 
l’Agència Tributària de Catalunya per aquest ús i equivalent 340 €/m2 de sostre urbanitzat com el valor de mercat al 
municipi de Sant Quirze del Vallès a tenir en compte per l’ús industrial que proposa el POUM. 
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