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I. Memòria 

1. Objecte, iniciativa i ordre de redacció 

1.1. Objecte 

L’objecte de la present Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
és el de complir la sentència número 751/2015 del tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de data 26 d’octubre de 2015, dictada en el recurs 181/2012 del tribunal 
Superior de Catalunya, Sala Contenciós Adminsitrativa, interposat per Terres i 
Projectes SLU contra la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos.  

1.2. Ordre de redacció 

La present Modificació és d’iniciativa municipal i està redactada pels propis serveis 
tècnics municipals a requeriment de la regidoria d’urbanisme segons el que estableix 
la disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLU. 

1.3. Àmbit de la modificació 

La modificació abasta l’àmbit del Polígon d’Actuació urbanística número 8 “Avinguda 
dels Països Catalans. Així com els documents compresos dins del POUM que fan 
referència a l’avaluació econòmica del Pla i aquells que afecten al Polígon. 

En concret es modifica l’article 282 de la Normativa urbanística vigent corresponent a 
la fitxa de característiques del PAU número 8,  els plànols de qualificació del sòl urbà 
F6 i E6. Per altra banda també es modifica l’estudi d’avaluació econòmica del Pla 
només en aquells aspectes que afecten al polígon mencionat així com les previsions 
econòmiques d'inversions municipals per assumir les càrregues d’urbanització del 
polígon que no son computables a aquest. 

 

2. Marc Legal 

2.1. Marc Legal  

La present Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística Municipal es redacta de 
conformitat al marc urbanístic i legal que ve donat en primer lloc pel el RDL 2/2008 de 
20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei estatal de Sòl, el Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i les 
modificacions introduïdes en aquest per la llei 3/2012 del 22 de febrer, i el Decret 
305/20006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament.  

2.2. Planejament urbanístic Vigent 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 12 de maig de 2011 
va resoldre aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i supeditar-
ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós 
verificat per la pròpia comissió incorporant algunes prescripcions exposades en 
l’informe corresponent. Posteriorment la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 26 de gener de 2012 va acordar donar conformitat al text refós 
del POUM de Santa Margarida i els Monjos i publicar l’acord així com les normes 
urbanístiques al DOGC.  
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La publicació del POUM en el DOGC num. 6.117 a efectes de la seva executivitat va 
ser feta el 27 d’abril de 2012.  

2.3. Formulació i tramitació 

La formulació de la Modificació Puntual del POUM ve donada per la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 751/2015 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de data 26 d’octubre de 2015. Aquesta va determinar la 
inviabilitat econòmica del Polígon , suspenent-ne la seva delimitació. A tal efecte es 
redacta aquesta modificació per al compliment d'aquesta, delimitant de nou el polígon i 
fent-lo viable econòmicament sense modificar la resta de determinacions del polígon 
establert al Pla. 

Aquesta modificació està promoguda i tramitada per l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos, d’acord amb l’establert a l’article 78 del TRLU, i l’article 7 de la Normativa 
urbanística municipal on es preveu la possibilitat de la modificació del Pla d’ordenació 
urbanística Municipal sempre que se’n vulguin fer alteracions que no comportin una 
revisió global del Pla. 

Segons estableix l’article 117 del RLU,  la tramitació de les modificacions dels plans 
urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació. No obstant això, 
per les modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal no són obligatòries les 
actuacions preparatòries de l’aprovació i publicació del programa de participació 
ciutadana i la informació pública de l’avanç assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de 
l'article 101, del RLU, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei 
d'urbanisme només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal 
dels quals confini amb l'àmbit de la modificació.  

Segons determina l'article 99.2 del TRLU modificat per l’art. 40 de la Llei 3/2012 les 
modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment de la 
intensitat dels usos, o la transformació dels usos en planejaments generals amb una 
vigència inferior a cinc anys, requeriran d'un informe favorable de la  comissió territorial 
d’urbanisme competent, abans de la tramitació. L’informe ha d’ésser demanat per 
l’administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès en sentit favorable si 
transcorren tres mesos des que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. Els motius 
que justifiquen la modificació han d’estar explicitats convenientment en la sol·licitud 
d’informe i s’han de fonamentar en raons d’interès públic degudament enumerades i 
objectivades.   

Vist que, malgrat que la vigència del POUM de Santa Margarida i els Monjos és inferior 
a cinc anys (des del 27 d'abril de 2012) però que la modificació no comporta un 
increment de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos sinó que aquesta 
modificació s'ajusta a l'estricte de compliment de sentència judicial i només modifica 
aquells aspectes fixats en aquesta es considera que no és necessària la tramitació 
establerta a l'article 99.2 del TRLU. 

Per tant la present modificació es tramita amb allò que determinen els articles 80 i 85 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. En aquest cas concret, l’aprovació inicial i 
provisional correspon a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i l’aprovació 
definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 

3. Antecedents 

El PAU-8 Avinguda dels Països Catalans es va delimitar ja des de l' aprovació inicial 
del POUM delimitant un nou àmbit d'actuació dins de l'antic Pla Parcial Mas Catarro 
amb l’objecte de redefinir l’ordenació prevista en l’antic Pla Parcial i finalitzar-ne la 
seva execució. 
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En l'anterior Pla General d’Ordenació Urbana de Santa Margarida i els Monjos, aprovat 
definitivament el 10 de juliol de 1985, definia, en l’article 406 de les Normes 
urbanístiques i en els plànols d’ordenació, el sector urbanitzable programat residencial 
num. 13 “Mas Catarro”. Aquest esdevenia un gran eixample residencial del nucli dels 
Monjos que era clau per a l’obtenció de dotacions que permetessin una nova 
centralitat al voltant de nous equipaments així com completar l’espai lliure públic al 
llarg de la llera del  Parc del Foix. Aquest es determinava l’edificabilitat bruta de 0,427 
m2str/m2s, el número màxim d’habitatges de 755 i es determinaven les cessions 
obligatòries de sistemes locals d’interès públic. En els plànols d’ordenació es grafia la 
localització dels sistemes locals, que el corresponent Pla Parcial hauria de localitzar 
definitivament. Es grafia l’edifici i l’entorn de la finca de Mas Catarro com a sistema 
d’equipaments comunitaris. 

 

  
 

PGO Plànol III.1 Usos del sòl 

En data de 8 de juliol de 1992 la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar 
definitivament el Pla Parcial del sector 13 “Mas Catarro” i es va publicar el 23 d’octubre 
de 1992. El Pla va ser promogut pel propietari únic COMPANYIA AGRÍCOLA DE 
PENYAFORT.   

El Pla Parcial preveia el desenvolupament d’aquest sector amb una edificabilitat bruta 
de 0,427 m2str/m2s i un número d’habitatges 614. En aquest Pla es preveien dos 
sistemes d’ordenació, un de grups d’edificacions unifamiliars aïllats en filera i un altre 
d’edificacions plurifamiliars en bloc. En les determinacions del Pla parcial es fixaven 
les cessions obligatòries de sistemes d’espais lliures del Pla Parcial, un 33,96 % del 
total del sector, que  s’establien bàsicament a l’extrem oest i nord del sector a la llera 
del riu Foix així com a algunes places i parcs de caràcter públic. Pel que respecta al 
sistema d’equipaments es preveia la obtenció de varis equipaments socials, culturals i 
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esportius que representaven el 22,87% del total del sòl del sector. Dins d’aquets  
figurava, com a sistema d’equipaments públics socials, la parcel·la de la Masia de mas 
Catarro amb una superfície de 4.225 m2. Els vials representaven una cessió del 22,05 
% de la superfície del sector, la qual cosa suposava un total de 133.744 m2 de sòl que 
representaven un 67,75 % de cessions del total. 

 

En el Pla parcial també es preveia l’execució d’aquest en quatre fases ja que per les 
seves dimensions sobrepassava les possibilitats de la promoció per fer-se en una 
única etapa. Aquestes fases van ser ajustades posteriorment pel projecte 
d’urbanització que contemplava la totalitat del sector i es van regular segons un 
conveni signat entre la propietat i l’Ajuntament. Aquestes es grafiaven de la forma 
següent: 

 

 

        PGO Plànol III.1 Usos del sòl 
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PP Mas Catarro. Plànol pla etapes 
  

La primera fase, i part de la segona fase,  van ser urbanitzades en la seva totalitat des 
de la Rambla Penyafel fins al carrer Lleida, la perlongació de l’Avinguda de  Cal 
salines i el carrer Barcelona fins al carrer Girona entre aquests dos vials i la plaça del 
molí de Vent. Aquesta obra es va recepcionar el 29 de setembre de 2000. 

Posteriorment l’Ajuntament va promoure una modificació del Pla General d’Ordenació i 
del Pla Parcial per a la modificació del sistema d’actuació passant-lo a sistema 
d’actuació per cooperació per poder donar resposta a les necessitats d’habitatge que 
es detectaven, i per a l’ampliació de l’àmbit del sector incorporant una important zona 
com a aparcament municipal per a millorar l’activitat comercial i establir una millora en 
la imatge de l’entrada principal al nucli de Monjos. Aquesta modificació va comportar 
incrementar l’edificabilitat destinant una franja de sòl situat al nord de l’Avinguda dels 
Països Catalans, qualificada com a equipament esportiu, a sòl privat residencial. La 
modificació del PGO i la modificació del corresponent Pla Parcial varen ser aprovades 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 20 de setembre de 2000 i 
publicades el 30 de novembre de 2000. En la modificació del Pla Parcial s’incorporava 
un Pla d’etapes on es redefinien les etapes a executar segons uns criteris més 
racionals i ajustats a les possibilitats de desenvolupament reals.  

Posteriorment a l’aprovació de la modificació del Pla general d’Ordenació i a la del Pla 
Parcial, es va urbanitzar les etapes 3 i 4 que van ser recepcionades el 12 d’abril de 
2005 i el 20 de juny de 2006 respectivament.  També es va executar una primera fase 
de les etapes 5 i 6 corresponent a la urbanització de la vorera del carrer Barcelona 
d’acord amb la propietat per a la seva edificació. Aquesta última fase es va 
recepcionar el 14 de juliol de 2008. Per tant van quedar pendents d’urbanitzar les 
obres corresponents a les fases 5 i 6 a excepció de la vorera ponent del carrer 
Barcelona que ja va ser executada. Segons el que establia la modificació puntual del 
Pla Parcial, també era a càrrec del sector l’obra prevista en el programa d’actuació del 
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Pla General operació P-4 “Porta dels Monjos” consistent en la construcció d’una 
rotonda en la connexió de l’avinguda de Cal salines amb l’antiga N-340.  

 

 
 

Pla Etapes segons la Modificació puntual del Pla Parcial Mas Catarro  

El Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en data de 24 de novembre de 
2008 va acordar aprovar inicialment un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que 
passava redefinir i ordenar el conjunt del territori municipal. Aquest va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 12 de maig de 2011 i publicat 
el 27 d’abril de 2012. 

El POUM va preveure, ja des de la seva aprovació inicial, la creació d’un nou Polígon 
d’Actuació PAU-8 Avinguda dels Països Catalans dintre de l’antic àmbit del Pla Parcial 
de mas Catarro amb l’objecte de redefinir l’ordenació prevista en l’antic Pla Parcial en 
els aspectes següents: 

- Suprimir les actuacions d’edificació residencial situades excessivament sobre la 
llera del riu Foix en àrees inundables on la construcció d’habitatges significaria 
impactes ambientals i despeses econòmiques innecessàries. 

- Substituir les tipologies residencials del planejament anterior per models més 
compactes i més adequats a l’estructura urbana del sector. 

- Obtenció d’una única superfície d’equipament enfront del Parc del Foix, entre 
els carrers de Sant Joan i de Santa Margarida, que permeti actuacions 
públiques d’envergadura. 

- Obtenció de sòl i urbanització d’una peça de sòl destinada a espai lliure que 
ocupa la llera del riu Foix i es comunica i s’integra en el Parc del Foix. 

- Obtenció del sòl i construcció del pont sobre el riu Foix a càrrec dels propietaris 
del sector. 
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Aquest àmbit de desenvolupament recollia les fases pendents d’urbanització del Pla 
Parcial anterior deixant la resta de sector en sòl urbà consolidat ja que aquest havia 
estat desenvolupat i pràcticament edificat en la seva totalitat.  

El POUM va excloure al PAU-8 les càrregues d’urbanització de la rotonda d’entrada 
dels Monjos doncs ja l’havia urbanitzat previament l’Ajuntament, les de l’espai lliure 
situat al pàrking del mercat que estava grafiat al Pla d’Etapes de la Modificació del Pla 
Parcial així com la urbanització de gran part dels espais lliures situats a la lera del riu 
Foix.  

 

 
 

Sobreposició Pla Etapes PP Mas Catarro amb el PAU Num.8 Av Països Catalans 

 

El POUM va establir, a l’article 282 de les Normes Urbanístiques, les condicions 
d’ordenació, d’edificació i ús del Polígon d’Actuació. En aquest es va fixar una 
edificabilitat bruta pel polígon de 0,866 m2str/m2 s que representa un total de sostre 
màxim de 21.162,21 m2 str.  Es va determinar que el sostre de nova implantació 
respecte el previst en l’anterior Pla Parcial era de 2.562,21 m2str i per tant el sostre 
mínim destinat a habitatge de protecció pública ha de ser de 819,90 m2 str (32%). El 
número màxim d’habitatges es va fixar en 212 dels quals es destinaven 9 a habitatges 
de protecció pública.  
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En el polígon es va mantenir el sistema d’actuació respecte el planejament vigent i es 
va fixar pel seu desenvolupament unes càrregues externes que corresponien a part de 
les obres pendents d’executar en l’anterior Pla Parcial que eren: la construcció del pont 
sobre el riu Foix, les obres d’urbanització dels carrers de Sant Joan i de Girona i de la 
plaça compresa entre els carrers de Santa Margarida, Barcelona i Girona. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  va augmentar l’edificabilitat del PAU Num. 8  
respecte la prevista pel Pla Parcial anterior per poder fer front al possible increment de 
despeses per a les càrregues assignades a aquest polígon. En tot cas, en el preceptiu 
estudi de viabilitat econòmica del Pla es va  constatar que aquest polígon era 
sostenible econòmicament ja que es calculava un valor residual del sòl molt superior al 
valor del sòl rural sense la transformació urbanística mencionada. 

3.1. Estructura de la propietat 

En l’àmbit del polígon que es modifica la propietat, s’estructura cadastralment de la 
següent forma: 

Nom Referència Cadastral Superfície (m2) 

Parcial Total 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS 

8261307CF8786S0001AM 4.198 m2 

8.045 m2 (34,12%) 

8263003CF8786S0001LM 360 m2* 

8263004CF8786S0001TM 989 m2 

8362202CF8786S0001TM 2.498 m2 

ATLANTIDA BUSINESS, SL 

8261319CF8786S0001MM 481 m2 

8.833 m2  (37,46%) 

8261320CF8786S0001TM 459 m2 

8261321CF8786S0001FM 459 m2 

8261322CF8786S0001MM 481 m2 

8263006CF8786S0001MM 1.260 m2 

8362205CF8786S0001OM 1.560 m2 

PAUSA CENTER 2002, SL 

8261301CF8786S0001EM 2.497 m2 

4.158 m2 (17,63 %) 8263007CF8786S0001OM 1.661 m2 

SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE 
LA REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA SA (SAREB) 

8263005CF8786S0001FM 1.179 m2 

2.544 m2 (10,79 %) 
8362204CF8786S0001MM 1.365 m2 

*La superfície total de la finca és 4.280 m2 però només es comptabilitza la superfície dins del polígon. 

 

Les propietats que corresponen a l'Ajuntament van ser obtingudes a través del procés 
de reparcel·lació i cessions gratuïtes a l'administració pública en el Pla Parcial de Mas 
Catarro,  i per tant, segons el que estableix l' Art 126.5 TRLUC aquets béns de domini 
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públic no otorguen aprofitament i, per tant, no participen en el repartiment de 
càrregues i beneficis. Per tant, l'estructura de la propietat, sense comptabilitzar les 
finques provinents de cessions gratuïtes, tindria la següent distribució: 

 

Nom Percentatge de 
participació en el PAU 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 0% 

ATLANTIDA BUSINESS, SL 56,86% 

PAUSA CENTER 2002, SL 26,76% 
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB) 16,38% 

 

A nivell cadastral, dins de l'àmbit del PAU-8, es pot apreciar la següent estructura de la 
propietat:. 

 

Font: Sede electrónica del catastro  
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4. Justificació de la modificació 

4.1. Necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciós Administrativa en data 
de 26 d’octubre de 2015 dicta la sentència número 751/2015 en el recurs número 
181/2012  interposat per Terres i Projectes SLU contra la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. En aquest procediment, la part 
demandant qüestionava la legalitat de l’aprovació del POUM per part de la Generalitat 
de Catalunya argumentant la inviabilitat econòmica del POUM segons l’article 112 del 
DL 1/2005, de 26 de juny pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
argumentant que la materialització de l’aprofitament urbanístic en cap cas compensava 
les cessions i els costos d’urbanització previstos al planejament urbanístic. 
Argumentaven la improcedència d’establir la obligació dels propietaris a executar al 
seu càrrec el pont sobre el riu Foix ja que aquest estava previst la seva execució, 
mitjançant conveni, per part de l’ajuntament en el moment de la cessió de la Masia 
Mas catarro. 

En la part expositiva de la sentència, “Fundamentos de derecho”, s’argumentava el 
següent respecte el desenvolupament del PAU-8: 

4.1.- Efectivamente se exponen debidamente los antiguos límites y los actuales 
del ámbito a considerar, identificando con suficiencia las cargas urbanísticas a 
que se debe hacer frente, cuyo contenido debe darse por reproducido, hasta un 
total por el puente de reiterada invocación y urbanización de 2.278.730 €. 

4.2.- En atención a los cálculos y muestras de su razón se alcanza la conclusión 
que una vez descontadas las cargas urbanísticas el valor del suelo es negativo 
en un importe de -971.338 €. 

4.3.- Aunque la prueba pericial se desplaza a considerar la viabilidad a partir de 
un supuesto que no concurre en la figura de planeamiento impugnada -asípara 
solo cargas internas que no sean sistemas generales- ese supuesto por no 
concurrente no puede estimarse ni precarizar u obstar la conclusión a la que se 
ha llegado. 

4.4.- Si bien este tribunal sostiene la tesis que la fecha a tener en cuenta debe 
ser la fecha de la aprobación definitiva dotada de plenitud de efectos, incluida la 
de su publicación, ya que es precisamente en ese momento donde se ejerce la 
competencia de planificación y es cuando debe concurrir la viabilidad económica 
y el debido ajuste al principio de justa distribución de beneficios y cargas 
impuesto urbanísticamente, a salvo y sin perjuicio de la operatividad de la 
publicación preceptiva que debe operarse, la simple desviación de los cálculos 
efectuados a 27 de abril de 2012 -fecha de la publicación- a la fecha relevante -
en atención a los acuerdos de 12 de mayo de 2011 y 23 de enero de 2012- no 
permite alcanzar conclusión contraria a la que se ha llegado. 

4.5.- En todo caso las críticas ofrecidas de contrario por las partes 
codemandadas públicas para con la prueba pericial practicada no se pueden 
viabilizar ya que "ad Iimine" solo se apoyan unas discrepancias de parte -
especialmente en orden al denominado coeficiente K que concreta el perito 
procesal en el ámbito desde el 1,2 al 1,5 y precisamente en el 1,4- que no 
revelan la improcedencia del tenido en cuenta por razones que el perito expone 
y que este tribunal hace suyas máxime cuando se atiende a la regla general y no 
se prueba en contrario razones justificativas en contrario para apartarse en el 
caso de autos de esa regla general. 

Por todo ello en sede de planeamiento urbanístico por su inviabilidad económica 
que no permite estimar respetado el principio de justa distribución de beneficios 
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y cargas del planeamiento, procede estimar la demanda articulada en la forma y 
términos que se fijarán en la parte dispositiva. 

A tal efecte en la sentència es va fallar el següent: 

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo 
interpuesto a nombre de la entidad TERRES I PROJECTES, S.L.U. contra el 
acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se acordó "Donar conformitat al 
Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal, de Santa Margarida i els 
Monjos, promogut i trames per l'Ajuntament en compliment de I'acord 
d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 12 
de maig de 2011", del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO 
PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA ESTIMAMOS LA NULIDAD DE 
LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA SOLO EN CUANTO DELIMITÓ 
EL POLIGONO PAU 8 AVINGUDA DELS PAISOS CATALANS. SE 
DESESTIMAN EL RESTO DE PRETENSIONES. PROCEDE ESTIMAR 
IMPROCEDENTE LA PERSONACIÓN DE LA PARTE CODEMANDADA, 
ENTIDAD ATLANTIDA BUSINESS, S.L., y DEBE ACORDARSE SU 
APARTAMIENTO DEL PRESENTE PROCESO. Sin efectuar especial 
pronunciamiento sobre las costas causadas. 

Aquesta sentència no ha estat recorreguda al tribunal Suprem, per tant es considera 
ferma. Aquesta va ser publicada per part de l’administració autonòmica mitjançant 
edicte de 11 de febrer de 2016 al DOGC num 7067 de 26 de febrer de 2016. 

D’acord amb l’artícle 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, les propostes de modificació d’una figura de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i la 
oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
Donat que aquesta modificació és fruït d’una sentència judicial i es realitza en estricte 
compliment d’aquesta, es considera que no és necessari raonar la concurrència 
d’aquests interessos doncs aquesta ja ha establert la relació entre la propietat privada i 
l’interès públic.  

Vist l’anterior, es proposa, per tant, la modificació del POUM en l’àmbit del PAU-8 en 
tant que aquesta figura urbanística va ser desestimada desplaçant les càrregues 
externes que el fan inviable econòmicament segons la sentència, a execució pública 
directa per part de l’administració local.  

 

4.2. Contingut i abast de la modificació 

El contingut del document de la modificació està format per una memòria justificativa 
on s’exposa la regulació actual en el planejament vigent, els motius que justifiquen les 
modificacions i la proposta de modificació.  

El document de modificació de planejament es centra en la modificació de la fitxa del 
Polígon d’actuació així com el document d’avaluació econòmica del POUM en els 
aspectes relatius a la viabilitat del polígon això com a la capacitat de recursos 
financers del municipi alhora de fer front a les despeses de les càrregues assumides 
pel propi Ajuntament. Aquest document també proposa la modificació del sistema de 
gestió passant lo del sistema de cooperació al de compensació bàsica, deixant així, el 
desenvolupament d’aquest a la iniciativa privada. 

La Modificació proposada no comporta un increment de la densitat o de la edificabilitat 
ni impliquen una diferent zonificació o ús urbanístic dels sistemes d’espais lliures, les 
zones verdes, o dels espais destinats a equipaments esportius.  
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La modificació proposada no adopta nous criteris respecte a l’estructura general i 
orgànica del territori o del model d’ordenació de la classificació i qualificació del sòl 
preestablertes i per tant en cap cas es pot considerar una revisió ni representa un 
canvi substancial del planejament vigent. 

Respecte a l’acompliment de les previsions de l’article 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, pel contingut i característiques d’aquesta modificació del POUM, es 
considera que la documentació que la conforma és suficient tal i com preveu l’article 
96 de la Llei d’urbanisme.  

 

4.2.1. Inecessarietat d’Avaluació ambiental estratègica 

Segons el que estableix l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, s’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents 
modificacions de plans i programes: 

a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i 
l’annex 1 que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia dels plans i els programes, 
sempre que produeixin diferències apreciables en les característiques dels 
efectes previstos sobre el medi ambient. 

b) Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la 
classificació de sòl no urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest 
darrer cas, si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous usos o 
de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica. 

d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables 
en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de 
les que afectin únicament el sòl urbà. 

e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi 
ambient que no hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les 
modificacions del planejament urbanístic. 

 

Per altra banda, la disposició addicional vuitena i la disposició transitòria 1a de la llei  
16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, establien que, mentre no es dugués a terme l’adaptació catalana de les 
disposició estatal de la llei 21/2013 del 9 de desembre, d’avaluació ambiental (en vigor 
des del 12 de desembre de 2014) s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 
d’avaluació ambiental de plans i programes que no contradiguin a la normativa estatal. 

En el punt sisè de la disposició addicional 8a de la llei 16/2015 s’estableixen les regles 
per sotmetre al planejament urbanístic a avaluació ambiental, i en aquest es determina 
que no  han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes 
significatius que produeixen, les modificacions de planejament urbanístic que no 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o 
la cronologia del pla, ni les que no tinguin efectes apreciables en espais de xarxa 
natura 2000 o altres espais d’interès natural o afectacions sobre el medi ambient, quan 
ja han estat anteriorment avaluats en el planejament urbanístic general. 
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En qualsevol cas, el punt 6.e de la disposició addicional vuitena d’aquesta mateixa llei 
regula que l’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el 
medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions 
fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no 
produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir 
aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la modificació, 
ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini 
per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la 
sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris. 

L’objecte de l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en 
l’establiment d’aquesta nova ordenació no altera al que, en el seu dia, s’hagués pogut 
elaborar, ja que les modificacions proposades no alteren la classificació del sòl, no són 
substancials ja que no modifiquen les estratègies o directrius del pla, ni produeixen 
diferències apreciables en les  característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient. Per tant, no es considera necessari redactar un estudi d’avaluació d’impacte 
ambiental al respecte. 

 

4.2.2. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada 

En referència a la prescripció de l’article 118 del Reglament de la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de la mobilitat, no es considera necessària la redacció d’un estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada que avaluï l’increment potencial de desplaçaments provocat per 
aquesta modificació i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de 
transport ja que, pel actuals usos admesos en el sector, la modificació proposada no 
suposa un canvi significatiu en aquests aspectes respecte a la mobilitat establerta en 
el pla. 

 

4.2.3. Inundabilitat 

El POUM va ser informat favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua el 30 de 
gener de 2009 amb la consideració que calia mantenir les planes inundables de retorn 
Q-100 com a sòl no urbanitzable però que aquesta consideració va ser descartada per 
la pròpia CTUB ja que l'article 6 del Reglament de la llei admetia que en àmbits 
inundables per un període de retorn Q-100 l'ús d'espais lliures amb condicions de no 
edificació ni alteració del perfil topogràfic. Per tant es va incorporar aquesta 
determinació dins la normativa urbanística complint amb aquesta condició i es va 
remetre a la autorització per part d'aquesta agència al projecte d'urbanització 
corresponent.  

Respecte a la potencial inundabilitat de l’àmbit de la present modificació, cal dir que en 
la cartografia hidràulica de les zones inundables de l’Agència catalana de l’aigua, no 
apareix com a un punt crític a nivell de perillositat per inundació. Només és grafia com 
a inundable per un període de retorn de 500 anys, el seu extrem nord-oest, 
concretament en un espai destinat a espais liures en el planejament vigent i en la 
modificació proposada.  

En qualsevol cas no es modifiquen aquelles previsions fetes pel POUM, i per tant es 
considera que no té cap altre efecte a la inundabilitat o a la dinàmica dels cursos 
hidràulics més que aquelles ja previstes en el instrument de planejament aprovat. 
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Cartografia hidràulica segons la web de l’Agència catalana de l’Aigua. 

4.2.4. Memòria social 

Si bé, és cert que les previsions de creixement i evolució de la població del POUM no 
preveien les dinàmiques demogràfiques actuals, ja que aquestes estaven basades en 
un creixement constant en moments de bonança econòmica, no és objecte d’aquest 
document la seva adaptació a la realitat existent.  

Donat que no es modifiquen les condicions establertes en el document de la memòria 
social ni les seves previsions respecte a les reserves d’habitatge social, es considera 
que no cal modificar el document aprovat en el Pla. 

 

4.2.5. Alternatives en la ordenació proposada 

L’objecte de la modificació puntual és molt concret de manera que, al marge de la 
ordenació proposada, no es contemplen altres alternatives més enllà de assolir la 
viabilitat econòmica del polígon. 

Es planteja una alternativa zero que seria la no intervenció. En cas de la no 
modificació aquest polígon d'actuació no seria viable econòmicament i per tant es 
produiria un incompliment de sentència judicial.  

Altres alternatives possibles han estat contemplades, amb reducció o increment de 
l'ordenació proposada, però donat que l'objecte del document és l'estricte compliment 
de sentència s'ha optat per la alternativa més conservadora, afectant el mínim a les 
previsions d'ordenació de l'àmbit. 

 

4.2.6. Sobre la modificació de l’avaluació econòmica del POUM  

En l’article 282 de la normativa urbanística del POUM s’estableixen les condicions de 
desenvolupament del Polígon. En aquestes hi consten les càrregues internes del 



Modificació puntual del POUM PAU-8 Desembre  2016 

 

 Pàgina 19 
 

polígon així com algunes càrregues externes que van ser corresponentment avaluades 
mitjançant l’estudi d’avaluació del Pla. 

La memòria de sostenibilitat econòmica de l’actuació es redacta en compliment del 
que preveu l’article 59.3d del text refós de la Llei d’urbanisme. Aquesta estableix la 
valoració de forma aproximada del cost de la urbanització de la vialitat i dels espais 
lliures així com d’aquelles possibles indemnitzacions o despeses del àmbit, i per altra 
banda es pondera l’impacte d’aquesta actuació sobre les finances municipals, tant 
respecte la seva execució com pel que fa al seu manteniment i la prestació de serveis 
en el corresponent informe de sostenibilitat econòmica. 

 

5. Proposta de modificació 

5.1. Proposta 

La proposta de modificació del Polígon d’actuació urbanística PAU-8 es centra en el 
estricte compliment de la sentència número 751/2015 del tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de data 26 d’octubre de 2015 fent econòmicament viable el polígon 
mitjançant la supressió de càrregues externes i modificant un vial existent de posició 
per evitar el desplaçament de la estació transformadora existent. La modificació també 
pretén tornar a declarar de nou la delimitació de l'àmbit anul·lat per la sentència. 

El document d'avaluació econòmica determinava les següents càrregues per al PAU-8: 

 

A17 EXTERNA Externa 3.000,00 m
2

0 0 100

A18 EXTERNA

Pont del carrer dels 

Països Catalans sobre el 

Foix (V6) del PAU 8 

Avinguda dels Països 

Catalans 98,00 ml 0 0 100

A23 PAU-8

Urbanització dels 

carrers (V6, V7 i V8) del 

PAU 8 Avinguda del 

Països Catalans 5.577,81 m
2

0 0 100

C12 EXTERNA

Acabament de la 

urbanització dels espais 

lliures públics de l’antic 

Pla Parcial Mas Catarro 

(Pl c/Girona) 2.425,35 m
2

0 0 100

C13 PAU-8

Urbanització del Parc 

Urbà (P1) del PAU 8 

Avinguda dels Països 

Catalans 2.020,12 m
2

0 0 100

ACTUACIÓ DIMENSIÓ COST ACTUACIÓ FINANÇAMENT ACTUACIÓ

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

C
À

RR
EG

A

D
ES

C
RI

PC
IÓ

URBANITZACIÓ / 

CONSTRUCCIÓ
TOTAL    
milers

AJUNTAMENT
ALTRES 

ORGANISMES
PRIVATS

C/UNIT. 

€/m2 o ml

0,00 € 0,00 €

TOTAL   
milers

%
TOTAL   
milers

450,00 €150,00 450,00 € 450,00 €

TOTAL    
milers

% %
TOTAL   
milers

836,67 €

6700,00 656,60 € 656,60 € 0,00 € 0,00 € 656,60 €

150,00

836,67 € 836,67 € 0,00 € 0,00 €

80,80 €

105,00 254,66 € 254,66 € 0,00 € 0,00 € 254,66 €

40,00 80,80 € 80,80 € 0,00 € 0,00 €

2.278,73 €TOTALS 335,47 € 335,47 € 0,00 € 0,00 €

 

Per a assolir la viabilitat econòmica del polígon es proposa un nou repartiment 
d'aquestes càrregues, suprimint-ne algunes càrregues externes que seran assumides 
pel propi ajuntament a executar en el moment en que ho consideri oportú. En concret 
es suprimeixen de l’obligació d’executar dins del PAU les actuacions següents: 
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- Pont del carrer dels Països Catalans sobre el Foix del PAU 8 Avinguda dels 
Països Catalans (A18) 

- Acabament de la urbanització dels espais lliures públics de l’antic Pla Parcial 
Mas Catarro (Plaça c/Girona) (C12) 

- Acabament de la urbanització del carrer Sant Joan (A17). Aquesta es dividieix 
en dues parts. En concret el propi polígon assumeix un 57 % del total de la 
urbanització per donar front i servei a les edificacions previstes i la resta es 
cobreix amb inversions municipals. 

 

A més es modifica la ordenació del polígon desplaçant un vial previst entre el carrer 
Sant Joan i el carrer de Santa Margarida en continuïtat al carrer Girona. La proposta 
d'execució dividida en dues parts del carrer de Sant Joan feia necessari preveure el gir 
de vehícles d'emergència per el vial peatonal previst en l'ordenació del POUM. Aquest 
vial, no tenia una mida suficient per garantir aquest gir per aquest tipus de vehicles i 
per a la seva ampliació era necessari desplaçar una estació transformadora existent. 
Per evitar el cost del desplaçament de l'estació transformadora i garantir així el bon 
funcionament del sistema viari, en cas de una execució separada del carrer de Sant 
Joan previst, es proposa una nova ordenació desplaçant el vial en continuïtat amb el 
carrer Girona i partint l'espai previst per equipaments comunitaris en dos parts.  

Pel que respecta als objectius del polígon es suprimeix el que fa referència a la 
obtenció del sòl i la construcció del pont sobre el riu Foix a càrrec dels propietaris de 
l’àmbit així com es modifica l’objectiu d’aconseguir una única superfície d’equipament 
enfront el riu Foix per aconseguir ne dues. La resta d’objectius es mantenen: 
 

- Suprimir les actuacions d’edificació residencial situades excessivament sobre la 
llera del riu Foix en àrees inundables on la construcció d’habitatges significaria 
impactes ambientals i despeses econòmiques innecessàries. 

- Substituir les tipologies residencials del planejament anterior per models més 
compactes i més adequats a l’estructura urbana del sector. 

- Obtenció de dues superfícies d’equipament enfront del Parc del Foix, entre els 
carrers de Sant Joan i de Santa Margarida, que permeti actuacions públiques 
d’envergadura. 

- Obtenció de sòl i urbanització d’una peça de sòl destinada a espai lliure que 
ocupa la llera del riu Foix i es comunica i s’integra en el Parc del Foix. 

 

D'aquesta manera es considera que queda compensada la relació entre beneficis i 
càrregues donant viabilitat econòmica al polígon d'actuació segons es pot comprovar 
en l’avaluació de la viabilitat econòmica del PAU. 

Per altra banda, es modifica el sistema d’actuació del polígon, passant de la iniciativa 
pública, sistema de cooperació, a la iniciativa privada aplicant el sistema de 
compensació bàsica. Aquest canvi respon al fet de que al no ser necessari el 
desenvolupament del polígon per l’execució del pont sobre el riu Foix i la plaça del 
carrer Girona no es considera necessari que sigui l’Ajuntament qui lideri aquest 
desenvolupament sinó que es pot deixar en mans de la iniciativa privada la decisió de 
la oportunitat del seu desenvolupament. 

Aquesta modificació també comporta la modificació del document d’agenda i avaluació 
econòmica i financera del Pla doncs la reducció de càrregues del sector passen a ser 
assumides com a inversions de caràcter municipal. 
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5.2. Viabilitat econòmica i financera del PAU-8 

Es considera que els sectors de desenvolupament urbanístic seran viables 
econòmicament quan el valor del sòl urbanitzat sigui superior al valor del sòl rural, 
d’acord amb la definició que per aquestes dues situacions bàsiques de sòl estableix el 
RDL 2/2008, de 20 de juny. 

El valor del sòl urbanitzat o edificable s’obtindrà, d’acord amb el que estableix la Llei 
del Sòl estatal abans esmentada, a través del mètode residual estàtic recollit en el 
Real Decret 1492/2011, d 24 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de valoracions 
de la Llei del Sòl. 

El valor de repercussió del sòl (VRS) pel procediment estàtic es calcula aplicant la 
fórmula següent: 

VRS= (Vv / K) - Vc  

on: 

Vv= Valor en venda del m2 d’edificació del ús considerat del producte 
immobiliari acabat. En euros per m2 edificable de l’ús considerat. 

K= Coeficient que pondera la totalitat de despeses generals, incloses les de 
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de 
l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la materialització de 
l’edificabilitat. Aquest coeficient tindrà d’acord amb el Real Decret de 
referència un valor 1,40, i es pot reduir fins a un mínim d’1,2 o un màxim 1,5 
en funció de que es pugui justificar la aplicació d’un menor o major 
component de despeses generals. 

Vc=  Valor de la construcció en euros per m2 edificable de l’ús considerat. 

 

En el cas de parcel·les no urbanitzades s’han de descomptar del valor del sòl la 
totalitat dels costos i despeses pendents, així com el benefici empresarial derivat de la 
promoció: 

VSo=VS – G x (1+TLR + PR) 

on: 

VSo= Valor del sòl descomptades les carregues i deures pendents 

VS=   Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros 

G=   Costos d’urbanització pendents de materialització i altres càrregues i 
deures pendents, en euros. 

TLR= Taxa lliure de risc en tant per ú. Aquesta taxa serà la última referència 
publicada pel Banc d’Espanya del rendiment intern en el mercat secundari 
del deute públic de termini entre dos i sis anys. 

PR= Prima de risc en tant per ú. A fixar en funció dels usos i tipologies 
corresponents atribuïts per l’ordenació urbanística,  prenent com a 
referència els percentatges establerts pel mateix reglament (8% per 
edificis d’ús residencial destinats a primera residència). 
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En tot cas l’aplicació del mètode residual no ha de considerar cap altre paràmetre 
econòmic diferent dels que es poden deduir en el moment de la valoració. En cap cas 
cal considerar expectatives de plusvàlues o alteracions de valor que poguessin 
produir-se en el futur.    

 

5.2.1. Càlcul del valor en venda del sòl edificable del  PAU 8 (Vv) 

La determinació dels valors estimatius en venda del sòl residencial destinat a ser 
ocupat per habitatges de renda lliure s’ha fonamentat en les dades obtingudes dels 
valors del mercat immobiliari per a habitatges situats al terme municipal de Santa 
Margarida i els Monjos per a tipologies similars a les proposades en el PAU 8. 

Atenent que la modificació puntual del POUM del PAU 8 es realitza en compliment 
d’una sentència judicial, s’ha cregut convenient adoptar com a valor de venda el 
calculat pel perit independent nomenat pel mateix Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 1.615 euros/m2 construïts. Aquest valor es va calcular com a mitjana 
d’una mostra d’ofertes del mercat homogeneïtzada a mitjan 2013. Considerant 
l’estancament del preu de l’habitatge en els últims anys, malgrat els recents signes de 
recuperació, s’ha cregut convenient per prudència mantenir la referència en els 1.615 
euros/m2 esmentats anteriorment pel valor de venda dels habitatges de renda lliure 
(HRLL): 

• Zona d’edificació en filera. Subzona de nova implantació (Clau 3c): 1.615 €/m² 

• Zona d’extensió urbana. Subzona d’ordenació contínua (Clau 4a):    1.615 €/m² 
 

Per a la determinació dels valors en venda del sòl residencial destinat a ser ocupat per 
habitatges de protecció pública s’ha tingut en compte el mateix valor de venda atès 
que el seu preu màxim (Zona B) coincideix pràcticament amb els de renda lliure. Per 
coherència amb aquest preu també s’ha considerat per les dues tipologies el mateix 
valor de construcció en euros per m2. En tot cas, eventuals reduccions en el preu de 
venda de l’habitatge protegit (només representa un 4,25% dels habitatges previstos al 
polígon) haurien de venir per un menor valor de construcció. 

 

5.2.2. Càlcul de les despeses d'urbanització i gestió 

El valor de la construcció (Vc) s’ha fixat en una mitjana de 1.067,19 euros/m2 per als 
habitatges de renda lliure. En línia amb el valor adoptat pel perit independent nomenat 
pel mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esmentat anteriorment, en base 
als barems del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya i del Boletín Económico de la 
Constucción- BEC (el valor de 1.067,19 euros/m2 és superior al que el BEC indica per 
a habitatges de protecció oficial de 944,88 euros/m2. Aquest valor no s’ha alterat 
atenent a que l’índex dels costos del sector de la construcció residencial segons el 
Ministerio de Fomento a data actual (agost 2016: 101,92), encara està per sota del 
vigent a mitjan any 2013 (juny 2013:103,25). 

Per a determinar les despeses que s’hauran de realitzar per al desenvolupament del 
PAU 8 s’han considerat d’una banda les despeses d’urbanització i de l’altra el conjunt 
de despeses corresponents a la gestió i redacció de projectes, les quals s’han 
denominat despeses derivades. El total de despeses serà la suma de les despeses 
d’urbanització i de les despeses derivades. Aquest total es el que es pren com a 
costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures (G).     

 



Modificació puntual del POUM PAU-8 Desembre  2016 

 

 Pàgina 23 
 

Els costos d'urbanització previstos en el POUM no s'han modificat. Durant el procés 
judicial, es van utilitzar aquests, sense que hi hagués una demanada expressa per la 
seva revisió. En tot cas no és objecte d'aquesta modificació la seva revisió i seran 
determinats de forma definitiva en el moment de redacció del projecte d'urbanització 
del PAU. 

El càlcul de les despeses d’urbanització del PAU 3 és el resultat de la suma de les 
despeses corresponents a les actuacions urbanístiques previstes, les quals es valoren 
en l’apartat D3 del present document. Les despeses derivades s’han determinat 
aplicant un 9% sobre les despeses d’urbanització. 

 

Les despeses d’urbanització per tant seran les següents: 

A17 EXTERNA

Acabament de la urbanització del 

carrer de Sant Joan (V7)           

(Dividia entre el Pau 8 i Ajuntament)* 3.000,00 m
2

150,00 450,00 € 450,00 € 43 193,50 € 0 57

A18 EXTERNA

Pont del carrer dels Països Catalans 

sobre el Foix (V6) del PAU 8 Avinguda 

dels Països Catalans 98,00 ml 6700,00 656,60 € 656,60 € 100 656,60 € 0 0

A23 PAU-8

Urbanització dels carrers (V6, V7 i V8) 

del PAU 8 Avinguda del Països 

Catalans 5.577,81 m
2

150,00
836,67 € 836,67 € 0 0,00 € 0 100

C12 EXTERNA

Acabament de la urbanització dels 

espais lliures públics de l’antic Pla 

Parcial Mas Catarro (Pl c/Girona) 2.425,35 m
2

105,00 254,66 € 254,66 € 100 254,66 € 0 0

C13 PAU-8

Urbanització del Parc Urbà (P1) del 

PAU 8 Avinguda dels Països Catalans 2.020,12 m
2

40,00 80,80 € 80,80 € 0 0,00 € 0 100

2.278,74 € 2.278,74 € 1.104,76 €

COST ACTUACIÓ FINANÇAMENT ACTUACIÓ

URBANITZACIÓ / 

CONSTRUCCIÓ
TOTAL    
milers

AJUNTAMENT
ALTRES 

ORGANISMES
PRIVATS

C/UNIT. 

€/m2 o ml
TOTAL    
milers

%
TOTAL   
milers

%
TOTAL   
milers

%
TOTAL   
milers

ACTUACIÓ DIMENSIÓ

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

C
À

RR
EG

A

D
ES

C
RI

PC
IÓ

0,00 € 256,50 €

0,00 € 80,80 €

TOTALS 0,00 € 1.173,97 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 836,67 €

0,00 € 0,00 €

 

Per tant, s’estableix que: 

G=   Costos d’urbanització pendents de materialització i altres càrregues i deures 
pendents, en euros = 1.173,97 milers d’euros + 9% de despeses derivades 
= 1.279,63 milers d’euros. 

TLR= Taxa lliure de risc en tant per ú. Aquesta taxa serà la última referència 
publicada pel Banc d’Espanya del rendiment intern en el mercat secundari 
del deute públic de termini entre dos i sis anys = 0,105% (BOE 2.12.2016) 

PR= Prima de risc en tant per ú. A fixar en funció dels usos i tipologies 
corresponents atribuïts per l’ordenació urbanística,  prenent com a 
referència els percentatges establerts pel mateix reglament (8% per edificis 
d’ús residencial destinats a primera residència). 

 

5.2.3. Càlcul del valor del sòl descomptades les carregues i deures pendents (VSo) 

Segons la fòrmula anterior, obtenim el Valor de repercussió del sòl  

 VRS = (Vv / K) - Vc = (1.615/1,4) – 1.067,19 = 86,38 euros/m2 str.  
 

 Total superfície PAU núm. 8 = 24.445,76 m2 
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 Total sostre màxim del polígon = 21.162,21 m2 

 Sostre màxim residencial de nova implantació: 2.562,21 m2 

 Aprofitament públic (10%) = 256,22 m2 

 Total sostre màxim deduït aprofitament = 20.905,99 m2 
 

 Vs = 20.905,99 m2 x 86,38 €/m2 de sostre = 1.805.859,42 € 

 

Vso=Vs – G x (1+TLR + PR) = 1.805.859,42 – 1.279.630 x (1+0,105%+8%) =  

Vso= 422.515,41 €, per 24.445,76 m2 de sòl 
 

Valor del sòl net per m2 = 422.515,41 / 24.445,76 = 17,28 €/m2 de sòl 

 

Cal assenyalar que si atenent a la menor dinàmica del mercat immobiliari al municipi el 
coeficient  K es reduís cap a nivells pròxims a 1,2, el valor del sòl net per m2 podria 
arribar fins a 181,71 euros/m2.  

D’acord amb les hipòtesis plantejades, basades en part en la sentència judicial del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en compliment de la qual es modifica el 
POUM, així com en l’informe del pèrit nomenat pel mateix Tribunal, el valor unitari del 
sòl del PAU núm. 8 estimat, de 17,28 euros/m2,  és sensiblement superior al valor del 
sòl rural, que es va estimar en el document del POUM aprovat en els mòduls 
d’expropiació de sòl no urbanitzable en 3 euros/m² o l’acceptat com a correcte per el 
perit judicial en el seu informe de 7,23 euros/m2. 

La viabilitat econòmica del polígon quedaria garantida al ser el valor de sòl urbanitzat 
edificable sensiblement superior al valor del sòl rural, d’acord amb la definició que 
d’aquestes dues situacions bàsiques de sòl estableix la llei de sòl. 
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5.3. Modificació del PAU-8 Avinguda dels Països Catalans 

5.3.1. Planejament Vigent 

Les normes urbanístiques vigents del Pla d’Ordenació Urbanística , determinen, en 
l’article 282 les condicions de desenvolupament i ordenació del polígon d’actuació 
urbanística número 8 que es transcriuen a continuació: 

Art. 282 - Polígon d’actuació urbanística núm. 8. AV. DELS PAÏSOS 
CATALANS 

(...) 

2. Objecte 

L’objecte del polígon d’actuació és redefinir l’ordenació prevista en l’antic Pla Parcial en els 
aspectes següents: 

− Suprimir les actuacions d’edificació residencial situades excessivament sobre la llera del riu 
Foix en àrees inundables on la construcció d’habitatges significaria impactes ambientals i 
despeses econòmiques innecessàries. 

− Substituir les tipologies residencials del planejament anterior per models més compactes i 
més adequats a l’estructura urbana del sector. 

− Obtenció d’una única superfície d’equipament enfront del Parc del Foix, entre els carrers de 
Sant Joan i de Santa Margarida, que permeti actuacions públiques d’envergadura. 

− Obtenció de sòl i urbanització d’una peça de sòl destinada a espai lliure que ocupa la llera 
del riu Foix i es comunica i s’integra en el Parc del Foix. 

− Obtenció del sòl i construcció del pont sobre el riu Foix a càrrec dels propietaris del sector. 

(...) 

5. Condicions de gestió i execució 

a) El desenvolupament urbanístic d’aquest polígon d’actuació comportarà la redacció dels 
projectes de reparcel·lació i d’urbanització corresponents. 

b) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació essent 
responsabilitat de l’Ajuntament la tramitació de la reparcel·lació i l’execució de les obres 
d’urbanització, que es costejaran amb quotes d’urbanització a càrrec de la propietat. 

c) El desenvolupament d’aquest polígon d’actuació comportarà que els propietaris que hi estan 
inclosos es facin càrrec del cost de les obres d’urbanització del Sistema viari i Sistema 
d’espais lliures públics. Dins d’aquestes obres hi haurà inclosa la construcció del pont sobre 
el riu Foix. 

Igualment, els propietaris que estan inclosos en el polígon d’actuació es faran càrrec de 
completar les obres d’urbanització dels carrers de Sant Joan i de Girona i de la plaça 
compresa entre els carrers de Santa Margarida, Barcelona i Girona. 

d) D’acord amb el que determina l’article 57.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, dins del 
polígon d’actuació s’haurà de reservar com a mínim per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 32% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació. Del sostre destinat a la construcció d’habitatges de 
protecció oficial, com a mínim, 2/3 parts s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial 
de règim general i la resta a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 

El sostre mínim destinat a habitatge de protecció pública serà:  

32%×2.562,21 m² = 819,90 m² sostre 
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5.3.2. Justificació de la modificació 

Per a assolir la viabilitat econòmica del PAU-8 es proposa un nou repartiment de 
càrregues per al polígon suprimint-ne algunes càrregues externes que seran 
assumides pel propi Ajuntament. En concret es modifiquen el punt 2 i 5 de l'article 282 
pel que fa referència a l'objecte i les condicions de gestió i ordenació del polígon. 

En concret es suprimeixen de l’obligació d’executar dins del PAU les actuacions 
següents: 

- Pont del carrer dels Països Catalans sobre el Foix del PAU 8 Avinguda dels 
Països Catalans (A18 - 656.600 €) 

- Acabament de la urbanització dels espais lliures públics de l’antic Pla Parcial 
Mas Catarro (Plaça c/Girona) (C12 - 254.660 €) 

- Acabament de la urbanització del carrer Sant Joan (A17-193.500 €). Aquesta 
es dividieix en dues parts. En concret el propi polígon assumeix un 57 % del 
total de la urbanització per donar front i servei a les edificacions previstes i la 
resta es cobreix amb inversions municipals. 

Per tant, el cost de finançament privat per a la urbanització del polígon d’actuació 
número 8  s’estableix en 1.173.970 €. La resta d'actuacions previstes no imputades 
directament al polígon, donat que no són estrictament necessàries per al funcionament 
d'aquest, avaluades en 1.104.760 €,  seran assumides per la corporació municipal en 
el moment que consideri oportú. 

A més es modifica la ordenació del polígon desplaçant  un vial previst entre el carrer 
Sant Joan i el carrer de Santa Margarida en continuïtat al carrer Girona. Aquesta nova 
ordenació dona més continuïtat a la xarxa viària i evita el desplaçament de la estació 
transformadora en el cas de l'execució del carrer de Sant Joan en dues fases. El sòl 
total reservat per sistema d'equipaments comunitari es manté la superfície de 6.128,07 
m2 però quedarà dividit en dues parcel·les enfrontades per un vial de superfície 
4.499,22 m2 i 1.628,85 m2. 

Es substitueix la categoria del vial de sistema de comunicacions i mobilitat de carrers 
de trama secundària (clau V8) a carrers de trama principal (clau V7) ja que aquest vial 
passa tenir la consideració de xarxa que articula la mobilitat de les àrees urbanes. 

Pel que respecte als objectius del polígon es suprimeix el que fa referència a la 
obtenció del sòl i la construcció del pont sobre el riu Foix a càrrec dels propietaris de 
l’àmbit així com es modifica l’objectiu d’aconseguir una única superfície d’equipament 
enfront el riu Foix per aconseguir ne dues. La resta d’objectius es mantenen: 

- Suprimir les actuacions d’edificació residencial situades excessivament sobre la 
llera del riu Foix en àrees inundables on la construcció d’habitatges significaria 
impactes ambientals i despeses econòmiques innecessàries. 

- Substituir les tipologies residencials del planejament anterior per models més 
compactes i més adequats a l’estructura urbana del sector. 

- Obtenció de dues superfícies d’equipament enfront del Parc del Foix, entre els 
carrers de Sant Joan i de Santa Margarida, que permeti actuacions públiques 
d’envergadura. 

- Obtenció de sòl i urbanització d’una peça de sòl destinada a espai lliure que 
ocupa la llera del riu Foix i es comunica i s’integra en el Parc del Foix. 
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Planejament vigent Planejament modificat 

 

Analitzada la relació entre despeses i beneficis del polígon en l’avalauació econòmica i 
financera d’aquest document, es pot apreciar que el valor residual del sòl s'estableix 
en 17,28 € la qual cosa representa un valor superior al que es pot obtenir en el sòl 
rústic ja sigui per explotació com per la venda directa d’aquest i per tant es pot 
considerar que el polígon és viable econòmicament quedant compensada la relació 
entre benefeicis i càrregues.. 

Vist que la càrrega externa de construir el pont i de la realització de la plaça del carrer 
Girona ja no depenen estrictament del polígon , doncs son carregues que passen a ser 
executades de forma directa per part de l’administració local, es considera que ja no és 
necessari que sigui aquesta la responsable de liderar el procés de desenvolupament 
del polígon i per tant es proposa un canvi del sistema d’actuació de cooperació a 
compensació bàsica perquè siguin els agents privats qui decideixin la idoneïtat del seu 
desenvolupament o no. 
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5.3.3. Planejament modificat 

Art. 282 - Polígon d’actuació urbanística núm. 8. PAU NÚM 8 AV. DELS 
PAÏSOS CATALANS 

(...) 

2. Objecte 

L’objecte del polígon d’actuació és redefinir l’ordenació prevista en l’antic Pla Parcial en els 
aspectes següents: 

− Suprimir les actuacions d’edificació residencial situades excessivament sobre la llera del riu 
Foix en àrees inundables on la construcció d’habitatges significaria impactes ambientals i 
despeses econòmiques innecessàries. 

− Substituir les tipologies residencials del planejament anterior per models més compactes i 
més adequats a l’estructura urbana del polígon. 

− Obtenció de dues superfícies d’equipament enfront del Parc del Foix, entre els carrers de 
Sant Joan i de Santa Margarida. 

− Obtenció de sòl i urbanització d’una peça de sòl destinada a espai lliure que ocupa la llera 
del riu Foix i es comunica i s’integra en el Parc del Foix. 

(...) 

5. Condicions de gestió i execució 

e) El desenvolupament urbanístic d’aquest polígon d’actuació comportarà la redacció dels 
projectes de reparcel·lació i d’urbanització corresponents. 

f) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica. 

g) El desenvolupament d’aquest polígon d’actuació comportarà que els propietaris que hi estan 
inclosos es facin càrrec del cost de les obres d’urbanització del Sistema viari i Sistema 
d’espais lliures públics. Dins d’aquestes obres hi haurà inclosa la urbanització del tram del 
carrer Sant Joan comprès entre el carrer Lleida i la confluència amb el carrer Girona. 

h) D’acord amb el que determina l’article 57.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, dins del 
polígon d’actuació s’haurà de reservar com a mínim per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 32% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació. Del sostre destinat a la construcció d’habitatges de 
protecció oficial, com a mínim, 2/3 parts s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial 
de règim general i la resta a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 

El sostre mínim destinat a habitatge de protecció pública serà:  

32%×2.562,21 m² = 819,90 m² sostre. 

(...) 
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5.4. Modificació del document d’Avaluació econòmica i financera del Pla. 

Aquesta modificació afecta a les determinacions i directrius previstes en el document D 
tom 11 del POUM respecte l’Agenda i Avaluació econòmica i financera del Pla. A tal 
efecte es modifiquen, les actuacions urbanístiques previstes en el PAU-8 i les 
previsions de finançament públic ja que algunes càrregues passaran a ser 
incorporades com a inversions en recursos financers del municipi. Malgrat que algunes 
previsions previstes en l’agenda del Pla actualment ja han quedat desfasades en el 
temps, no es considera la modificació d’aquests aspectes doncs la sentència dictada 
pel TSJC no establia la seva actualització. 

5.4.1. Planejament Vigent 

• D 3.2 VALORACIÓ I PREVISIONS DE FINANÇAMENT 

Taula en la columna de finançament previst per les actuacions A17, A18, A23, C12, 
C13 corresponents a les carregues urbanístiques del PAU-8 segons el planejament 
vigent. 

 

A17 3.000,00 m2
100 0 0 0 0 100

A18 PAU-8 98,00 ml 100 0 0 0 0 100

A23 PAU-8 5.577,81 m2 0 100 0 0 0 100

0,00 € 6700,00 656,60 €

836,67 €0,00 €

450,00 €0,00 € 0,00 € 150,00 450,00 €

656,60 € 0,00 € 0,00 € 656,60 €0,00 €

PRIVATS

%
TOTAL   
milers

TOTAL    
milers

URBANITZACIÓ / 
CONSTRUCCIÓ

TOTAL    
milers

SÒL

%
 P

ú
bl

ic

%
 C

es
si

ó

FINANÇAMENT ACTUACIÓ

TOTAL   
milers

AJUNTAMENT

%
TOTAL   
milers

ALTRES 
ORGANISMES

%

COST ACTUACIÓ

C/UNIT. 

€/m2 o ml
TOTAL    
milers

0,00 €

ACTUACIÓ

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

SI
TU

A
C

IÓ

DIMENSIÓ

C/UNIT. 

€/m2 o ml

0,00 €0,00 €150,00 836,67 € 836,67 €

%
 E

xp
ro

p
ia

ci
ó SÒL

450,00 € 0,00 € 0,00 €

 

C12 2.425,35 m
2

100 0 0 0 0 100

C13 PAU-8 2.020,12 m
2

0 100 0 0 0 100

ACTUACIÓ

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

SI
TU

A
C

IÓ

DIMENSIÓ

C/UNIT. 

€/m2 o ml
TOTAL    
milers

URBANITZACIÓ / 
CONSTRUCCIÓ

TOTAL      
milers

SÒL

%
 P

ú
b

lic

%
 C

es
si

ó

%
 E

xp
ro

p
ia

ci
ó

ALTRES 
ORGANISMES

%

COST ACTUACIÓ

C/UNIT. 

€/m2 o ml
TOTAL    
milers

SÒL

FINANÇAMENT ACTUACIÓ

TOTAL   
milers

AJUNTAMENT

%
TOTAL   
milers

PRIVATS

%
TOTAL   
milers

0,00 € 0,00 € 105,00 254,66 € 254,66 € 0,00 € 0,00 € 254,66 €

0,00 € 0,00 € 40,00 80,80 € 0,00 € 80,80 €80,80 € 0,00 €

 

• Punt D 5.1 . PREVISIÓ RESPECTE A SISTEMES I CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE 
PRIORITATS  

(...) 

Respecte als sistemes, s’han fet les previsions generals i s’han establert els criteris d’assignació de 
prioritats següents: 

(...) 

b) S’inclou en l’Agenda la construcció de tres ponts sobre el riu Foix, dos situats als carrers 
dels Països Catalans i en la prolongació de l’avinguda del Pla de l’Estació i el tercer al sector 
de Modulbeton. La construcció d’aquests ponts va vinculada al desenvolupament dels 
Polígons d’Actuació urbanística núm. 8, 12 i 22 on s’emplacen i es preveu el seu 
finançament íntegrament a través de la iniciativa privada. 

(...) 

 

• Punt D 5.2 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES CONTINGUDES 
EN L’AGENDA 
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PRIMER SEXENNI (2009-2014) 

ACTUACIÓ 
FINANÇAMENT (€) 

AJUNTAMENT 
ALTRES 

ORGANISMES 
PRIVATS 

A3 0 0 248.920 
A17 0 0 450.000 
A18 0 0 656.600 
TOTAL ACTUACIONS 
                 A 2.441.880 2.490.540 9.503.560 

 

ACTUACIÓ 
FINANÇAMENT (€) 

AJUNTAMENT 
ALTRES 

ORGANISMES 
PRIVATS 

C12 0 0 254.660 
C13 0 0 80.800 
TOTAL ACTUACIONS 
                 C 1.103.385 1.140.415 4.654.090 

 

RESUM PRIMER SEXENNI (2009-2014) 
FINANÇAMENT (€) 

AJUNTAMENT 
ALTRES 

ORGANISMES 
PRIVATS TOTAL 

5.878.628 14.158.965 14.322.760 34.360.353 

 

 

 

• Punt D 5.3 VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DELS SECTORS DE 
DESENVOLUPAMENT 

Les despeses d’urbanització de cada sector són les següents: 
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Quadre de Sectors:  
 

A11 180,30 €

91,40 €C7

A18 656,60 €

A32 373,89 €

C25 112,34 €

C26 60,53 €

TOTAL 546,76 €

TOTAL 76,94 €

TOTAL 1.418,00 €

A31 39,53 €

TOTAL 99,30 €

C23 37,41 €

A29 55,76 €

C21 43,54 €

TOTAL 1.575,07 €

A24 140,69 €

TOTAL 140,69 €

A25 433,59 €

156,73 €

A30 1.347,32 €

C15 166,35 €

TOTAL 756,67 €

91,73 €

519,78 €

837,67 €

80,80 €

C22 70,68 €

C14

PAU-13

PAU-14

PAU-6

PAU-7

PAU-12

PAU-9

PAU-10

PAU-11

PAU-8
A23

C13

1.088,62 €

1.687,54 €

78,06 €

78,06 €

231,68 €

66,83 €

298,51 €

582,73 €

C8 31,97 €

TOTAL

TOTAL

A12

C9

886,40 €TOTAL

99,94 €

351,88 €

A13

C10

428,05 €

251,94 €

TOTAL

PAU-4

PAU-1

A3

A4

PAU-2

PAU-3

TOTAL

C5

C2

A10

A9

C6

TOTAL

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

SECTOR ACTUACIÓ
DESPESES 

D'URBANITZACIÓ

248,92 €

350,00 €

 

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

SECTOR ACTUACIÓ
DESPESES 

D'URBANITZACIÓ

PAU-19

PAU-16

PAU-17

PAU-18

PAU-15

PAU-28

PAU-24

PAU-25

PAU-26

PAU-27

C44 57,58 €

TOTAL

TOTAL

TOTALS

PAU-20

PAU-21

PAU-22

PAU-23

C27 28,82 €

TOTAL 473,27 €

A33 386,01 €

C26 58,44 €

TOTAL 1.046,46 €

A50 230,04 €

A34 305,49 €

C28 740,97 €

C39 91,63 €

TOTAL 478,81 €

TOTAL 230,04 €

A58 387,18 €

C40 370,71 €

TOTAL 3.320,61 €

A59 2.435,62 €

A63 514,28 €

C29

259,28 €C41

A35 214,74 €

200,90 €

TOTAL 415,64 €

A60 95,05 €

TOTAL 354,33 €

A36 1.511,06 €

323,01 €

TOTAL 1.834,07 €

A47 785,16 €

C30

TOTAL 916,88 €

A61 434,16 €

79,34 €

TOTAL 864,50 €

A46 895,72 €

C33

182,29 €

C42 181,61 €

TOTAL 615,77 €

A65 173,30 €

19.678,08 €

230,88 €

A66 157,06 €

C45 25,23 €

A20 680,03 €

TOTAL

C52

680,03 €

21,16 €

TOTALS 19.678,08 €  

3.537,74 €

11.281,54 €

C16 1.789,93 €

TOTAL 5.327,67 €

A26

199,99 €

1.467,21 €

1.265,70 €

1.065,72 €

166,65 €

D11 120,11 €

TOTAL

A37 1.180,45 €

SECTORS DE SOL URBANITZABLE DELIMITAT

378,94 €

3.220,96 €

ACTUACIÓ
DESPESES 

D'URBANITZACIÓ

2.842,02 €

C32

UD-II

UD-III

TOTALS

UD-I

TOTAL

UD-IV

A62

C43

TOTAL

C31

A38

SECTOR

 

 

 
 
 

Clau 3 Clau 4 Clau 5 HPPG HPPC Clau 3 Clau 4 Clau 5 HPPG HPPC Clau 3 Clau 4 Clau 5 HPPG HPPC DERIVADES TOTAL

PAU 8 24.445,76 21.162,21 2.562,21 498,76 19.843,55 0,00 546,60 273,30 600,00 650,00 360,00 168,00 189,00 299.256,00 12.898.307,50 0,00 91.828,80 51.653,70 13.341.046,00 11.926.886,50 2.280.180,00 (1) 205.216,20 2.485.396,20 497.079,24 8.944.411,06 365,89

(1) Inclou les despeses  d'urbanització del pont sobre el riu Foix i la urbanització externa a càrrec del Sector

VALOR 
RESIDUAL 
UNITARI 
DEL SÒL 
(€/M²)

H.R.LL HPP H.R.LL HPP TOTAL VALOR DEL 
SÒL 

D'APROFITAMENT 
PRIVAT

URBANITZACIÓ

MARGE DE 
BENEFICI NET 

DEL 
PROMOTOR                 

(€)

VALOR 
RESIDUAL DEL 

SÒL                      
(€)

DESPESES (€)

TOTAL VALOR 
DEL SÒL

H.R.LL HPPSECTOR 
RESIDENCIAL

SUPERFÍCIE  
(M²)

TOTAL SOSTRE 
EDIFICABLE   

(M²)

TOTAL SOSTRE 
NOVA 

IMPLANTACIÓ 
(M²)
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5.4.2. Justificació de la modificació 

La sentència afecta estrictament a la viabilitat econòmica del PAU-8, però la seva 
reducció de càrregues urbanístiques obliga a la transmissió d'aquestes al finançament 
públic i per tant cal modificar l'agenda econòmica ajustant-ne els seus nous 
paràmetres. 

Tal i com s’exposa a l’Informe de sostenibilitat econòmica, annex a aquest document, 
en base a l’anàlisi efectuat es comprova que l’Ajuntament té un superàvit d’explotació 
positiu, amb un romanent de tresoreria positiu en el decurs dels exercicis 2011-2015 i 
un deute financer molt per sota de les ràtios legals del 75% i del 110% dels ingressos 
corrents. Per altra banda, el pressupost aprovat pel 2016 es troba anivellat i és prudent 
tant la previsió d’ingressos com la de despeses. El nivell d’endeutament financer de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos és correcte i molt per sota dels ràtios 
legals establerts.  

Tal i com ja s’ha exposat, aquesta proposta de modificació del POUM representa una 
major inversió a càrrec de l’Ajuntament per 1.105 milers d’euros a desenvolupar en el 
moment que aquest determini atès que no son estrictament necessàries pel 
funcionament del polígon. Aquesta inversió representa menys d’un 16% del romanent 
de tresoreria a 31 de desembre de 2015 (6.988 milers d’euros) i no es presenta com 
un escenari pressupostari a curt termini. S’ha de tenir en compte que aquesta 
modificació no suposa pràcticament cap variació en els ingressos i despeses corrents 
del municipi a llarg termini i, en tot cas, els eventuals ingressos i  despeses del polígon 
ja van ser contemplats en el seu moment en la memòria del POUM i en el 
corresponent estudi de sostenibilitat econòmica. 

A tal efecte de establir la coherència del mateix document, es modifiquen les xifres de 
les diferents taules per adequar-les al nou equilibri econòmic i distribució de càrregues 
de cada actuació. 

 

5.4.3. Planejament modificat 

• D 3.1 VALORACIÓ I PREVISIONS DE FINANÇAMENT 

Es modifica la taula en la columna de finançament previst per les actuacions A17, A18, 
A23, C12, C13 corresponents a les carregues urbanístiques del PAU-8 

A17 3.000,00 m2
100 0 0 43 0 57

A18 PAU-8 98,00 ml 100 0 0 0 0 100

A23 PAU-8 5.577,81 m2 0 100 0 0 0 100836,67 €0,00 €

ACTUACIÓ

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

SI
TU

A
C

IÓ

DIMENSIÓ

SÒL

SÒL

%
 P

ú
bl

ic

%
 C

es
si

ó

TOTAL    
milers

URBANITZACIÓ / 
CONSTRUCCIÓ

COST ACTUACIÓ

C/UNIT. 

€/m2 o ml
TOTAL    
milers

%
 E

xp
ro

p
ia

ci
ó

FINANÇAMENT ACTUACIÓ

TOTAL   
milers

AJUNTAMENT

%
TOTAL   
milers

ALTRES 
ORGANISMES

%

PRIVATS

%
TOTAL   
milers

TOTAL    
milersC/UNIT. 

€/m2 o ml

450,00 € 193,50 € 0,00 € 256,50 €0,00 € 0,00 € 150,00 450,00 €

656,60 € 0,00 € 0,00 € 656,60 €0,00 € 0,00 € 6700,00 656,60 €

836,67 €0,00 € 0,00 €0,00 €150,00 836,67 €

 

C12 2.425,35 m
2

100 0 0 100 0 0

C13 PAU-8 2.020,12 m
2

0 100 0 0 0 100

C/UNIT. 

€/m2 o ml
TOTAL    
milers

URBANITZACIÓ / 
CONSTRUCCIÓ

TOTAL      
milers

ACTUACIÓ

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

SI
TU

A
C

IÓ

DIMENSIÓ SÒL

%
 P

ú
b
lic

%
 C

es
si

ó

%
 E

xp
ro

p
ia

ci
ó

ALTRES 
ORGANISMES

%

COST ACTUACIÓ

C/UNIT. 

€/m2 o ml
TOTAL    
milers

SÒL

FINANÇAMENT ACTUACIÓ

TOTAL   
milers

AJUNTAMENT

%
TOTAL   
milers

PRIVATS

%
TOTAL   
milers

80,80 €80,80 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 105,00 254,66 € 254,66 € 254,66 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 40,00 80,80 € 0,00 €
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• Punt D 5.1 . PREVISIÓ RESPECTE A SISTEMES I CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE 
PRIORITATS  

(...) 

b) S’inclou en l’Agenda la construcció de tres ponts sobre el riu Foix, dos situats als carrers dels 
Països Catalans i en la prolongació de l’avinguda del Pla de l’Estació i el tercer al polígon d’actuació 
de Modulbeton. La construcció dels ponts al Pla de l'estació i el de Modulbeton va vinculada al 
desenvolupament dels Polígons d’Actuació urbanística núm. 12 i 22 on s’emplacen i es preveu el seu 
finançament íntegrament a través de la iniciativa privada. La construcció del pont al carrer dels Països 
Catalans serà finançat per la iniciativa pública. 

(...) 

 

• Punt D 5.2 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES CONTINGUDES 
EN L’AGENDA 

Es modifiquen les taules en les actuacions A17,  A18, C12 

PRIMER SEXENNI (2009-2014) 

ACTUACIÓ 
FINANÇAMENT (€) 

AJUNTAMENT 
ALTRES 

ORGANISMES 
PRIVATS 

A17 193.500 0 256.500 
A18 656.600 0 0 
TOTAL ACTUACIONS 
                 A 3.291.980 2.490.540 13.174840 

 

ACTUACIÓ 
FINANÇAMENT (€) 

AJUNTAMENT 
ALTRES 

ORGANISMES 
PRIVATS 

C12 254.660 0 0 
C13 0 0 80.800 
TOTAL ACTUACIONS 
                 C 1.358.045 1.140.415 4.399.430 

 

RESUM PRIMER SEXENNI (2009-2014) 
FINANÇAMENT (€) 

AJUNTAMENT 
ALTRES 

ORGANISMES 
PRIVATS TOTAL 

6.983.388 14.158.965 17.739.380 38.881.733 

 

• Punt D 5.3 VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DELS ÀMBITS DE 
DESENVOLUPAMENT 

Es modifiquen les taules de despeses per cada sector i les de resum general dels 
sectors. 

Les despeses d’urbanització de cada sector són les següents: 
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Quadre d’àmbits de desenvolupament:  
 

A23 836,67 €

A11 180,30 €

91,40 €C7

A17

A12

C9

886,40 €

C26 60,53 €

TOTAL 546,76 €

A32 373,89 €

C25 112,34 €

C23 37,41 €

TOTAL 76,94 €

TOTAL 1.418,00 €

A31 39,53 €

756,67 €

A29 55,76 €

C21 43,54 €

TOTAL 99,30 €

TOTAL 140,69 €

A25 433,59 €

TOTAL 1.173,97 €

A24 140,69 €

156,73 €

A30 1.347,32 €

C15 166,35 €

TOTAL

91,73 €

519,78 €

256,50 €

80,80 €

C22 70,68 €

C14

PAU-13

PAU-14

PAU-6

PAU-7

PAU-12

PAU-9

PAU-10

PAU-11

PAU-8
C13

1.088,62 €

1.687,54 €

78,06 €

78,06 €

231,68 €

66,83 €

298,51 €

582,73 €

TOTAL

TOTAL

99,94 €

351,88 €

A13

C10

428,05 €

251,94 €

TOTAL

C8 31,97 €

PAU-4

PAU-1

A3

A4

PAU-2

PAU-3

TOTAL

C5

C2

A10

A9

C6

TOTAL

TOTAL

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

SECTOR ACTUACIÓ
DESPESES 

D'URBANITZACIÓ

248,92 €

350,00 €

 

21,16 €C52

20.079,18 €

230,88 €

A66 157,06 €

C45 25,23 €

A46 895,72 €

C33

182,29 €

C42 181,61 €

TOTAL 615,77 €

A65 173,30 €

A47 785,16 €

C30

TOTAL 916,88 €

A61 434,16 €

79,34 €

TOTAL 864,50 €

TOTAL 354,33 €

A36 1.511,06 €

323,01 €

TOTAL 1.834,07 €

C29

259,28 €C41

A35 214,74 €

200,90 €

TOTAL 415,64 €

A60 95,05 €

C40 370,71 €

TOTAL 3.320,61 €

A59 2.435,62 €

A63 514,28 €

C39 91,63 €

TOTAL 478,81 €

TOTAL 230,04 €

A58 387,18 €

TOTAL 1.046,46 €

A50 230,04 €

A34 305,49 €

C28 740,97 €

C27 28,82 €

TOTAL 473,27 €

A33 386,01 €

C26 58,44 €

PAU-20

PAU-21

PAU-22

PAU-23

TOTALS

A20 680,03 €

TOTAL 680,03 €

PAU-25

PAU-26

PAU-27

C44 57,58 €

TOTAL

TOTAL

PAU-19

PAU-16

PAU-17

PAU-18

PAU-15

PAU-28

PAU-24

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

SECTOR ACTUACIÓ
DESPESES 

D'URBANITZACIÓ

20.079,18 €TOTALS  

3.537,74 €

11.281,54 €

C16 1.789,93 €

TOTAL 5.327,67 €

A26

199,99 €

1.467,21 €

1.265,70 €

1.065,72 €

166,65 €

D11 120,11 €

TOTAL

A37 1.180,45 €

SECTORS DE SOL URBANITZABLE DELIMITAT

378,94 €

3.220,96 €

ACTUACIÓ
DESPESES 

D'URBANITZACIÓ

2.842,02 €

C32

UD-II

UD-III

TOTALS

UD-I

TOTAL

UD-IV

A62

C43

TOTAL

C31

A38

SECTOR

 

 

 
 
 

Clau 3 Clau 4 Clau 5 HPPG HPPC Clau 3 Clau 4 Clau 5 HPPG HPPC Clau 3 Clau 4 Clau 5 HPPG HPPC DERIVADES TOTAL

PAU 8 24.445,76 21.162,21 2.562,21 498,76 19.843,55 0,00 546,60 273,30 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 43.082,89 1.714.085,85 0,00 47.215,31 23.607,65 1.827.991,70 1.805.859,33 1.173.970,00 (1) 105.657,30 1.279.627,30 103.713,79 422.518,24 17,28

(1) Inclou les despeses  d'urbanització del carrer sant Joan externa a càrrec del Sector

VALOR 
RESIDUAL 
UNITARI 
DEL SÒL 
(€/M²)

H.R.LL HPP H.R.LL HPP TOTAL VALOR DEL 
SÒL 

D'APROFITAMENT 
PRIVAT

URBANITZACIÓ

MARGE DE 
BENEFICI NET 

DEL 
PROMOTOR                 

(€)

VALOR 
RESIDUAL 
DEL SÒL                      

(€)

VALOR EN VENDA DEL SÒL (€)

DESPESES (€)

VALOR DE REPERCUSIÓ (€/M²)

TOTAL VALOR 
DEL SÒL

H.R.LL HPPSECTOR 
RESIDENCIAL

SUPERFÍCIE  
(M²)

TOTAL SOSTRE 
EDIFICABLE   

(M²)

TOTAL SOSTRE 
NOVA 

IMPLANTACIÓ 
(M²)

SOSTRE EDIFICABLE (M²)
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Santa Margarida i els Monjos , Desembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martí Santandreu Viaplana     
Arquitecte municipal      
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




