Ramon Rigol
Nuto - DNI
46631992K
(TCAT)

Diligència: per fer constar que
el Ple Municipal en sessió
ordinària de 24 de gener de
2019 va aprovar
provisionalment la Modificació
Puntual del PGOU de Masquefa
a l'Illa delimitada del Passatge
de l'Estatut, carrer de Can
Mata, carrer Ametllers i carrer
Pujades. El Secretari accidental.
Ajuntament de Masquefa
2019.02.11 11:41:30 +01'00'

Ramon
Rigol Nuto
- DNI
46631992
K (TCAT)

Diligència: per fer constar que
el Ple Municipal en sessió
extraordinària de 04 d'octubre
de 2018 ha aprovat
inicialment la Modificació
Puntual del PGOU de
Masquefa a l'Illa delimitada
pel Passatge de l'Estatut,
carrer de Can Mata, carrer
Ametllers i carrer Pujades. El
Secretari accidental. Ramon
Rigol Nutó Ajuntament de
Masquefa
2018.10.10 13:17:40 +02'00'

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE
MASQUEFA A L’ILLA DELIMITADA PEL
PASSATGE DE L’ESTATUT, C/ DE CAN MATA,
C/ AMETLLERS I C/ PUJADES

MASQUEFA
DOCUMENTS
DATA

EIPO SL

SETEMBRE 2018

ÍNDEX

MP DEL PGO DE MASQUEFA A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA, C/. AMETLLERS I C/. PUJADES

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA
A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA,
C/. AMETLLERS I C/. PUJADES
MASQUEFA
ÍNDEX

MEMÒRIA
1. Memòria de la informació
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Antecedents
Àmbit de la Modificació puntual del PGO
Planejament urbanístic vigent
Estructura de la Propietat
Situació respecte a les infraestructures i serveis
Suspensió de llicències
Fonaments jurídics i normatius

2. Memòria de l’ordenació
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació puntual del PGO
Objectius i determinacions de la Modificació puntual del PGO
Descripció de la Modificació puntual del PGO
2.3.1. Delimitació del PAU -Can Mata2.3.2. Paràmetres bàsics d’ordenació de l’àmbit del PAU Can Mata
Desenvolupament urbanístic sostenible
Adequació a les directrius de preservació
Increment de l’aprofitament urbanístic
Justificació de l’increment de les reserves per a sistemes

3. Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació
4. Memòria social
5. Document ambiental estratègic
6. Assoliment d’una mobilitat sostenible
7. Execució urbanística del planejament
8. Agenda de l’actuació
9. Sistema d’actuació i administració actuant
10. Normes urbanístiques
11. Programa de participació ciutadana
ANNEXES

Annex 1. Parcelꞏla cadastral i Nota Registre de la Propietat de la finca afectada
Annex 2. Avaluació econòmica i financera. Rendibilitat de l’operació
Annex 3. Resum executiu

MP DEL PGO DE MASQUEFA A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA, C/. AMETLLERS I C/. PUJADES

PLÀNOLS
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.

Situació, emplaçament i índex ( 1 full) ..................................................................
Topogràfic i àmbit de la MpPGO (1 full) ...............................................................
Estructura de la Propietat (1 full) ..........................................................................
Planejament vigent (1 full) ....................................................................................
Delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències (1 full).......................................
Serveis existents (1 full) ......................................................................................

e: vàries
e: 1/500
e: 1/500
e: 1/500
e: 1/500
e: 1/500

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O.1 Zonificació (1 full)................................................................................................... e: 1/1.000
O.2. Volumetria específica Clau 20. PAU CAN MATA. Paràmetres edificatoris (1 full) e: vàries

MEMÒRIA

MP DEL PGO DE MASQUEFA A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA, C/. AMETLLERS I C/. PUJADES

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA
A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA,
C/. AMETLLERS I C/. PUJADES
MASQUEFA
MEMÒRIA

1.
1.1.

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
ANTECEDENTS

L’any 2002 es va aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del
Municipi de Masquefa, per la requalificació d’uns terrenys en sòl no urbanitzable per a la
ubicació d’un equipament escolar, i la reordenació i modificació de l’àmbit de la Unitat
d’Actuació numero 5 (U.A.-5).
Aquesta Modificació del PGO, va permetre l’obtenció dels terrenys necessaris per a la
construcció del CEIP Masquefa, i també per la formació d’una zona verda davant de les
escoles. Així mateix, va definir les condicions d’ordenació, edificació i ús de la zona residencial
inclosa en la UA5.
L’empresa MIR POUS GIRONA S.L. és propietària dels terrenys de la zona residencial UA5, i
manifesta l’interès de modificar la tipologia residencial del solar, mantenint la mateixa superfície
de sostre residencial que l’assignat a l’illa pel planejament vigent. La tipologia d’habitatge
unifamiliar prevista en l’actual planejament per aquesta parcelꞏla, no es correspon amb la
demanda real de sòl residencial al municipi.
L’Ajuntament de Masquefa, per la seva banda, creu necessari diversificar l’oferta d’habitatge al
municipi, amb tipologies més adients a l’habitatge de lloguer, o de primera adquisició, en
edificis plurifamiliars, amb dimensions i preus més adequats a la demanda actual a Masquefa i
els seus entorns. Igualment, en el sector que ens ocupa, l’Ajuntament estima convenient
fomentar l’aparició d’una activitat comercial minorista per dotar adequadament al barri i als
equipaments que s’han anat desenvolupant aquests darrers anys.
Fruit d’aquesta coincidència d’interessos neix la possibilitat de promoure el canvi de la tipologia
residencial de l’àmbit, mitjançant la Modificació Puntual del PGO (en endavant MpPGO), tot
preveient únicament habitatges de caràcter plurifamiliar, i introduint també un sostre per a ús
comercial.

Foto aèrea
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1.2.

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO

Els terrenys objecte de la Modificació Puntual es troben situats al nord-oest del nucli urbà de
Masquefa, al costat de les noves escoles i prop del camí del cementiri, al límit del Barri Nou.
Es tracta d’un solar no edificat, les obres d’urbanització ja han estat executades en el marc del
projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació nº 5, promogut per l’Ajuntament de Masquefa.
Ocupen una superfície total de 2.409 m². Configuren una illa de forma rectangular i queden
delimitats: al nord pel carrer Ametllers, al sud pel carrer Pujades, a l’est pel carrer Can Mata, i a
l’oest pel passatge de l’Estatut.
1.3.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

El marc urbanístic que serveix de referència per desenvolupar la modificació puntual del PGO
és, per un costat, el vigent Pla general d’ordenació (PGO) de Masquefa, el Pla territorial
general de Catalunya (PTGC), i el Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC).
Per un altre costat, es té present el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Masquefa
(POUM), que es troba en fase de tramitació.
Les determinacions sota les que es redacta el present document són les següents:
- Planejament territorial
Pla territorial general de Catalunya (PTGC)
El document del Pla territorial general de Catalunya s'aprova per la Llei 1/1995, de 16 de març.
Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC)
El Govern de Catalunya, en data 16 de setembre de 2008, va aprovar definitivament el Pla
territorial parcial de les Comarques Centrals. L'acord de Govern i la normativa del Pla van ser
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008,
a l'efecte de la seva executivitat immediata.
- Planejament municipal
Pla general d’ordenació de Masquefa (PGO)
El planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació de Masquefa, aprovat
definitivament el 5 de novembre de 1986, i el Text refós de les Normes urbanístiques del
planejament general del municipi de Masquefa, aprovades definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 2 de març de 2006 i publicat el 21 de juliol de
2006.
Posteriorment s’ha tramitat una Modificació Puntual del PGO: Reordenació i Modificació de
l’àmbit de la U.A.-5, i requalificació del terreny no urbà per a la ubicació d’un equipament
escolar, aprovada definitivament el 17 de juliol de 2002, i publicada l’1 de desembre de 2002.
El planejament vigent (PGO i Modificació del 2002)) aplica la regulació de la zona de trama
urbana amb edificació lineal (clau11), ordenant les parcelꞏles destinades a habitatges
unifamiliars adossats (PB+2PP), en ordenació d’edificació amb alineació de vial.
Quadre resum de dades del planejament vigent
Clau
11

Concepte
Unifamiliar

m² sòl
2.409,00

m² sostre
3.150,00

nº habitatges
15
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La unitat d’actuació núm. 5 prevista pel vigent PGO ja ha estat executada, la modificació
preveu la delimitació d’un nou polígon d’actuació PAU -CAN MATA-, per tant es proposa
modificar els articles 464, 465, 466, 467 i 468 que determinaven la UA5 per les noves
determinacions del PAU -CAN MATA-.
Articles de les NNUU del PGO que es modifiquen:

1.4.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

En el plànol I.3 Estructura de la propietat, es grafia la finca inclosa a l’àmbit de la Modificació
Puntual del PGO, que ocupa una superfície total de 2.409,00 m². A continuació es relaciona la
finca amb els seus titulars i superfícies:
FINCA
1

Referència cadastral
0857701DF0905N0001MI

Propietari

m² sòl

MIR POUS GIRONA, SL

2.409
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D’acord amb l’article 99.1.a del TRLU, tota modificació del planejament urbanístic general que
suposi un increment de la densitat de l’ús residencial, ha d’incloure la relació de persones
propietàries o titulars de drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques o privades,
durant els cinc anys anteriors a l'inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels
quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es porta a terme mitjançant la
incorporació a la memòria d'una relació d'aquestes persones i de les corresponents
certificacions expedides pel Registre de la Propietat i, si s'escau, pel Registre Mercantil. Els
titulars de les finques, es recullen a l’annex 1. També s’inclouen les certificacions registrals de
la titularitat de les finques dels darrers cinc anys, o sigui des de l’any 2012.

1.5.

SITUACIÓ RESPECTE A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

L’accés als terrenys objecte de la Modificació Puntual es produeix per qualsevol dels carrers
que la delimiten, a través de la pròpia trama viària del nucli urbà de Masquefa. Són uns
terrenys adjacents a l’escola Font del Roure.
Pel que fa a les infraestructures existents dins l’àmbit, cal recordar que es tracta d’un sòl urbà i
que els terrenys tenen la condició de solar, per tant disposen de tots els serveis urbans.
S’adjunta el plànol I.6. Serveis existents, on s’indiquen les xarxes de serveis urbans actuals.
L’àmbit de la modificació, al estar inserit en la trama urbana de Masquefa, disposa per xarxes
de serveis existents al perímetre de l’àmbit i per tant, la connexió de les escomeses de serveis
queda garantida.

1.6.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

A l’àmbit objecte de modificació és d’aplicació l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, pel qual
s’estableix que l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga
l'administració competent, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, a adoptar l’acord de suspendre la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de
suspendre l'atorgament de llicències de parcelꞏlació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instalꞏlació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
S’adjunta el plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències.

1.7.

FONAMENTS JURÍDICS I NORMATIUS

El marc legal i urbanístic al qual s’ha d’ajustar la Modificació Puntual ve determinat, entre altres
disposicions, pel:


Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, DL 1/2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(en endavant D 305/2006).



Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.



Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova les Normes complementaries del
Reglament per l’execució de la Llei Hipotecaria sobre inscripció en el Registre de la
propietat dels actes de naturalesa urbana.



Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions
de la Llei de sòl.
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Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
del Sòl i Rehabilitació Urbana.



Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.



Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.



Pla General d’Ordenació Municipal de Masquefa, any 1985



Modificació Puntual del PGOM de Masquefa, Reordenació i Modificació de l’Àmbit de la
U.A.-5 i Requalificació de terreny no urbà per a la ubicació d’un Equipament Escolar,
any 2002.
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2.

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGO
Als efectes del previst en l’article 97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, DL.
1/2010 de 3 d’agost, s’exposen seguidament els elements que justifiquen la necessitat de la
iniciativa, l’oportunitat i conveniència, en relació als interessos públics i privats concurrents, així
com la inexistència de cap dels elements que obliguin a una valoració negativa de la proposta.
1. La modificació proposada ho és amb la finalitat de completar el teixit urbà amb el
desenvolupament de la darrera illa de l’extrem nord-oest del nucli, confrontant amb les
noves escoles amb la implantació de nous habitatges d’una tipologia més adient a la
demanda, i l’aparició de locals comercials per dotar d’aquests serveis al nou barri construït
els darrers anys en aquesta part de la trama urbana. És per això, que es considera
d’interès públic rellevant per Masquefa, alhora que també beneficia als titulars dels terrenys
on es desenvolupa la modificació.
2. No concurrència de cap dels elements o circumstàncies que obliguen a una valoració
negativa de la proposta.
a) L'ordenació proposada ÉS plenament coherent amb el model d'ordenació establert pel
planejament urbanístic general vigent al municipi de Masquefa.
b) NO entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
c) NO comporta cap actuació excepcional en relació al previst en el planejament territorial.
d) NO es fa cap modificació dels sistemes urbanístics, més enllà de preveure un
increment de les cessions per a espais lliures i zones verdes.
e) NO s’afecta a sòls qualificats com espais lliures, les zones verdes o equipaments
esportius i per tant, NO cal donar un compliment adequat a les exigències que estableix
l’article 98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais
lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals.
f)

NO es redueix la superfície dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics o de
sistema d’equipaments públics en compliment dels estàndards mínims legals. Una part
de la qualificació de sistema d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional
públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei.

3. L’ordenació proposada no modifica la posició de les reserves de zones verdes i
equipaments actuals. Com a conseqüència de l’increment de la densitat residencial, i de
l’aparició de sostre comercial, es defineixen i concreten les cessions corresponents per
aquest increment d’aprofitament.

2.2. OBJECTIUS I DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO
Es preveu modificar la tipologia del sostre residencial prevista en l’anterior Modificació Puntual
de l’any 2002, passant dels habitatges unifamiliars en alineació a vial a habitatges plurifamiliars
en edificació aïllada. Es mantenen els 3.150 m2 de sostre màxim residencial, s’augmenta el
nombre d’habitatges, passant de 15 a 32, i s’incorporen 400 m² de nou sostre comercial en les
plantes baixes dels nous edificis.
El canvi de tipologia edificatòria permetrà ampliar l’oferta de sòl per habitatges plurifamiliars de
mida més petita i donar resposta a una demanda existent al municipi. El planejament vigent té
una gran reserva de sòl per habitatge unifamiliar, però més reduïda per habitatge plurifamiliar.
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Els objectius de la Modificació Puntual són els següents:
1. Diversificar la tipologia residencial del barri, proposant la substitució dels habitatges
unifamiliars per habitatges plurifamiliars. Es presenta una nova ordenació de
l’edificació per al conjunt de l’illa, amb edificacions aïllades d’habitatges
plurifamiliars.
2. Dotar l’àmbit amb un sostre comercial per satisfer el comerç de proximitat del barri i
per generar activitat econòmica.
3. Definir un Polígon d’Actuació Urbanística (PAU -CAN MATA-) per a concretar les
cessions corresponents a l’increment de l’aprofitament urbanístic, i la urbanització
complementària.
Per a dur a terme els objectius anteriorment exposats, és necessari:
 Modificar les condicions de la tipologia de l’ordenació i de l’edificació del sostre residencial.


Incorporar el sostre comercial en l’àmbit de la modificació.



Definir les cessions per l’increment d’aprofitament urbanístic.

 Delimitar un nou polígon d’actuació urbanística PAU “CAN MATA”, on s’haurà de redactar
pel seu desenvolupament un projecte de reparcelꞏlació i un projecte d’urbanització.

2.3. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO
L’àmbit de la present MpPGO comprèn una superfície de 2.409,00 m2. El seu perímetre queda
precisat a tots els plànols que acompanyen aquest document.
La Modificació Puntual preveu:
 Canviar la tipologia de l’ús residencial de l’habitatge unifamiliar a plurifamiliar.
 Augmentar la densitat d’habitatges, passant de 15 a 32 habitatges.
 Mantenir el sostre residencial total del planejament vigent i generar un nou sostre comercial
de 400 m²st.
 Definir un Polígon d’Actuació Urbanística PAU -CAN MATA- pel desenvolupament de la
MpPGO.
La present Modificació Puntual, als afectes de l’aplicació del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, per
el que s’aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, és una actuació de
transformació urbanística de dotació, doncs és una actuació aïllada sobre terrenys que tenen la
condició de sòl urbà no consolidat i que tenen per objecte l’adequació i l’execució d’una
actuació que sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dona lloc a una
transformació dels usos preexistents, o bé a l’augment de l’edificabilitat o de la densitat de
determinades parcel.les, i a la correlativa exigència de majors reserves per a zones verdes, per
espais lliures i per equipaments previstos a l’article 100.4. del TRLU.
En una actuació de dotació, els propietaris han de cedir el percentatge de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que correspongui d’acord amb l’article 43.1. del TRLU. El compliment
dels deures dels propietaris és farà efectiu mitjançant el sistema i la modalitat d’actuació que
s’estableixi per a l’execució del polígon d’actuació urbanística que a aquest efecte s’ha de
delimitar.
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2.3.1.

DELIMITACIÓ DEL PAU -CAN MATA-

A l’àmbit de la MpPGO es delimita un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà – el PAU CAN
MATA – .
Aquest àmbit queda delimitat als plànols de la MpPGO amb una superfície total de 2.409 m².

2.3.2.

PARÀMETRES BÀSICS D’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU CAN MATA

Parcelꞏla única, l’edificació pel sistema d’ordenació segons volumetria específica -clau 20 “Can
Mata”-, s’assigna a la parcel.la el sostre màxim admès i s’estableixen els paràmetres
específics:


Sostre màxim: 3.550m²



Sostre residencial màxim: 3.150 m²



Sostre comercial màxim: 400 m²



Nombre màxim habitatges: 32 habitatges



Ocupació màxima de la parcel.la: per gàlib indicat al plànol d’ordenació



Alçada màxima i nombre de límit de plantes: 10,5 m PB+2PP

El Polígon d’actuació urbanística en sòl urbà:
PAU -CAN MATAClau
Ús
Plurifamiliar
20
Comercial
TOTAL PAU -CAN MATA

m² sòl
2.409,00

m² sostre
3.150,00
400,00

2.409,00

3.550,00

habitatges
32
32

Sistema d’actuació urbanística del PAU: sistema de REPARCEL.LACIÓ PER COMPENSACIÓ
BÀSICA.
Administració actuant: Ajuntament de Masquefa
Obligacions:


Redacció dels projectes d’urbanització i de reparcelꞏlació.



Cedir gratuïtament 190 m² de sòl destinat a sistemes d’espais lliures i
equipaments, lliures de càrregues, gravàmens, llogaters i ocupants,
degudament urbanitzats; en el cas que no es pugui emplaçar en el mateix
àmbit per raons d’impossibilitat material, aquesta cessió es pot substituir per
l’equivalent del seu valor econòmic. Es concretarà en el Projecte de
Reparcelꞏlació.



Cedir a l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Masquefa, el
15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic del sector, que es concretarà en
el Projecte de Reparcelꞏlació.
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2.4. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
En l’apartat 1 de l’article 3 del DL 1/2010, es defineix el concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible, com la utilització racional del territori i el medi ambient.
A continuació es fa un recull de les estratègies de sostenibilitat i criteris ambientals aplicats per
assolir el compliment d’aquests objectius:
Objectiu derivat de la normativa
Contaminació acústica

Estratègies i criteris aplicats

Prevenció i correcció d’immissions i
de fonts contaminants

Ordenació compatible amb el Mapa de Capacitat acústica del
municipi

Contaminació lluminosa
Limitar la generació de necessitats
d’enllumenat exterior (públic i privat) i
evitar-ne els fluxos a l’hemisferi
superior i la intrusió lumínica

Ubicació en zona de protecció moderada (E3). La xarxa
d’enllumenat exterior dels projectes derivats hauran de preveure el
compliment dels valors d’ilꞏluminació per a les zones E3

Contaminació atmosfèrica
Prevenció i correcció d’immissions i
de fonts contaminants

Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE), i com a mínim les disposicions del Decret 21/2006, pel qual
es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis, per establir aquesta regulació

Canvi climàtic
Minimitzar els efectes del planejament
sobre el canvi climàtic

El pla preveu el foment de les energies netes i reducció de l’ús
d’energies no renovables en el desenvolupament del sector

2.5. ADEQUACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PRESERVACIÓ
L’ordenació plantejada s’ha d’adaptar a les directrius de planejament que estableixen l’article 9
del DL 1/2010 i els articles 5, 6 i 7 del DL 305/2006.
Risc d’inundació : Els terrenys subjectes a la proposta de Modificació Puntual no resulten
afectats al risc d’inundacions.
Riscos geològics: En base al Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics 1:25000 de l’ICGC
l’àmbit de la zona no presenta riscos geològics.
Risc químic: El municipi de Masquefa està catalogat com a municipi amb oleoducte i municipi
amb gaseoducte operatiu.
Riscs naturals:
El municipi de Masquefa està catalogat com a municipi amb una Intensitat Sísmica VII, amb
superació del llindar d’intensitat.

2.6. INCREMENT DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC
La MpPGO, incrementa la superfície total del sostre edificable i proposa un increment de la
densitat de l’ús residencial, i per tant preveu un increment de l’aprofitament urbanístic respecte
el planejament vigent.
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El comparatiu entre l’aprofitament del planejament vigent i el proposat és:

PGO VIGENT
Clau
11
20

Ús
Unifamiliar
Plurifamiliar
Comercial
TOTAL

m² sostre
Nº habitatges
3.150,00
15
3.150,00

15

MpPGO PROPOSTA
m² sostre
3.150,00
400,00
3.550,00

Nº habitatges
32
32

Concretament, no hi ha increment de sostre residencial, s’augmenta la densitat de l’ús
residencial i això suposa un increment de 17 habitatges. A més, hi ha un increment de 400 m²
de sostre comercial.
La modificació té per objecte una actuació aïllada de dotació, que comporta un increment del
sostre edificable, per tant caldrà la cessió de sòl amb aprofitament del 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic, d’acord amb el que estableix l’apartat b) de l’article 43.1 del TRLU:
“b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi
un nou polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació
a què fa referència la disposició addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament
urbanístic que comporti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als
terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la modificació del planejament corresponent
incrementi el sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el percentatge
esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.”
La modificació estableix una única parcel.la, i resulta materialment impossible individualitzar en
una parcel.la l’aprofitament a cedir, per tant la cessió pot ser substituïda per l’equivalent del seu
valor econòmic o per terrenys fora del polígon si es pretén millorar la política d’habitatges.
L’Ajuntament de Masquefa, en el procés de la reparcelꞏlació, haurà de definir aquests aspectes.
“2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament
urbanístic en el procés de reparcelꞏlació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa
privada en la construcció d’habitatges de protecció pública, es pot distribuir la cessió de sòl
amb aprofitament proporcionalment entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit
d’actuació.
3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en
altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si
l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcelꞏla única i indivisible o si resulta materialment
impossible individualitzar en una parcelꞏla urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En
aquests dos darrers supòsits, la cessió pot ésser substituïda també per l’equivalent del seu
valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar, administrar o
ampliar el patrimoni públic de sòl.”
A l’annex 3. Avaluació econòmica i financera, es recull l’estudi comparatiu del rendiment
econòmic derivat el planejament vigent i el de la MpPGO.
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2.7. JUSTIFICACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RESERVES PER A SISTEMES
La MpPGO suposa un increment de l’aprofitament urbanístic, doncs comporta un augment de
la densitat de l’ús residencial -s’incrementa de 15 habitatges a 32 habitatges-, i un increment
del sostre total de l’àmbit, mantenint el sostre residencial i proposant 400 m² de nou sostre
comercial.
D’acord amb l’article 100.4 de la Llei d’Urbanisme:
“Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han d'incrementar
les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles següents:
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves mínimes
que estableix l'apartat 3.
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament.
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el mateix
àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, que
l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments
de nova creació en el municipi.”

En aquest cas, la modificació té per objecte una actuació aïllada de dotació, que comporta un
increment de la densitat de l’ús residencial, pel que s’han d’incrementar les reserves d’acord
amb el que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 100 del TRLU.
Per augment del sostre destinat a altres usos:
D’acord amb l’article 100.1 de la Llei d’Urbanisme, s’ha de preveure una reserva mínima per a
zones verdes i espais lliures públics de 5 m² per cada 100 m² de sostre d’altres usos. A més, si
cal, s’ha de reservar sòl per a equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als
requeriments que deriven de la modificació.
La reserva per a zones verdes i d’espais lliures és:
400 m² st /100 x 5 m²sòl = 20 m² sòl per a zones verdes i espais lliures públics
De la modificació proposada no es deriven nous requeriments per a equipaments públics, per
tant, no cal reservar sòl per a equipaments.
Per augment de la densitat d’habitatges:
D’acord amb l’article 100.2 de la Llei d’Urbanisme, s’ha de preveure una reserva
complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 10 m², com a
mínim, per cada nou habitatge.
La reserva complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments és:
17 habitatges x 10 m²sòl/habitatge = 170 m² sòl a sistemes d’espais lliures i equipaments
L’import total de reserva per espais lliures i equipaments és: 20 + 170 = 190 m² de sòl per a
sistemes
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3.

AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ

L’article 99 de la Llei d’Urbanisme preveu per les modificacions d’instruments de planejament
general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o la
transformació dels usos establerts anteriorment, que han d’incloure entre d’altres documents,
una valoració econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar en termes
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que en resulta de la nova
ordenació.
A l’annex 2. Avaluació econòmica i financera, es recull l’estudi comparatiu del rendiment
econòmic derivat el planejament vigent i el de la MpPGO.
El resum de l’estudi comparatiu és:
Valor residual del sòl en l’escenari del planejament vigent

334.813,50 €

Valor residual del sòl en l’escenari del planejament proposat

666.069,50 €

Per tant, l’increment de valor és: 331.256,00 €
El 15% és: 49.688,40 €

4.

MEMÒRIA SOCIAL

La present Modificació Puntual del PGO comporta un canvi en la tipologia de l’ús residencial. El
planejament vigent defineix habitatges unifamiliars i la modificació els preveu plurifamiliars.
La Modificació manté la superfície total del sostre residencial de 3.150 m², i augmenta la
densitat d’habitatges, passant de 15 a 32 habitatges, produint-se un increment net de 17
habitatges. També preveu un sostre de nova creació destinat a altres usos (comercial) de 400
m².
Així doncs, es produeix un increment de l’aprofitament, i caldrà efectuar la cessió corresponent
al 15% d’aquest aprofitament, que es materialitzarà en el projecte de reparcelꞏlació.
La MpPGO no preveu incrementar el sostre residencial.
A l’article 57.3 del TRLU es defineix la reserva de sostre per a la construcció d’habitatge de
protecció pública, fixant-la a partir d’uns percentatges en relació al sostre residencial de nova
implantació.
A l’apartat 4 del mateix article, indica que no es considera, en cap cas, sostre residencial de
nova implantació i no computa en el càlcul per la determinació de la reserva, “el sostre de
sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcelꞏlació aprovats
definitivament amb conformitat amb el planejament anterior, en els quals regeixen les
determinacions del pla urbanístic derivat aprovat”, com és el cas de l’àmbit de la present
MpPGO, i per tant al no haver sostre residencial de nova implantació, no s’han d’efectuar
reserves de sòl per habitatges protegit.

12

MP DEL PGO DE MASQUEFA A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA, C/. AMETLLERS I C/. PUJADES

5.

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

La present MpPGO, en tractar-se d’una modificació de planejament que es refereix a un sòl
urbà consolidat, no és objecte d’avaluació ambiental estratègica.
Les condicions d’ordenació del planejament proposat són més favorables als principis de
l’urbanisme sostenible que les del planejament vigent. Es proposa un ús del sòl més racional i
eficient, modificant la tipologia de l’ús residencial, tot augmentant el nombre d’habitatges sense
ampliar la superfície del sòl urbà.
D’acord amb la Disposició Addicional Vuitena. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti
a la Llei de l’Estat 21/2013, de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls
de l'activitat econòmica, es considera que la present MP no té efectes significatius sobre el
medi ambient en base als següents criteris:

6.



Els canvis que es proposen -creació de nou sostre comercial i la substitució de
l’habitatge unifamiliar per habitatge plurifamiliar-, permeten un ús del sòl més eficient i
racional. La present modificació no suposa incidències significatives respecte l’afecció
dels vectors ambientals. Els terrenys ja es troben desproveïts de valors naturals i en un
entorn urbanitzat.



La modificació suposarà un increment de la superfície de zones verdes i equipaments,
doncs es preveu una reserva complementària de 190 m² de sòl per a aquests
sistemes.



En els projectes constructius s’haurà de preveure i proposar les mesures ambientals en
referència a l’aigua, el soroll, la contaminació lumínica, els residus i implantar els
sistemes i tècniques d’eficiència energètica i sostenibilitat de les noves edificacions, per
tal de minimitzar els seus efectes.

ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Atès que la present Modificació Puntual del PGO no es troba entre els supòsits indicats en
l’apartat 3.1 de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada, no és necessària la redacció d’un Estudi de Mobilitat
Generada.
Així mateix, per a la tramitació de la present MpPGO també s’ha considerat innecessari
redactar cap Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. En tot cas, l’increment de trànsit
derivat de l’augment del nombre d’habitatges i del sostre comercial, no afectarà el nivell de
servei de la trama viària, atès que aquesta trama té una capacitat superior a la demanda
potencial. Per un altre costat, la MpPGO incrementarà el nombre de places d’aparcament a
l’interior de la parcelꞏla.

7.

EXECUCIÓ URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT

D’acord amb l’article 116.1 del DL 1/2010, l’execució urbanística és el conjunt de procediments
establerts per aquesta Llei 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.
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La present Modificació Puntual defineix un àmbit de gestió, el Polígon d’Actuació Urbanística
PAU -CAN MATA-, en sòl urbà.
Per el desenvolupament de la present modificació caldrà redactar:


El Projecte d’Urbanització, de conformitat amb els articles 96, 97 i 98 del RLUC.



El Projecte de Reparcelꞏlació, de conformitat amb els articles 130 i següents del RLUC

8.

AGENDA DE L’ACTUACIÓ

D’acord amb el que determina l’article 99 del DL 1/2010, s’estableix una execució immediata
del planejament, i en aquest sentit l’agenda d’aquesta MpPGO defineix les previsions temporals
per a l’execució de les seves determinacions i concretament la regulació dels terminis d’inici o
de finalització per al desenvolupament dels àmbits de gestió. Així mateix, li correspon a
l’agenda establir les previsions temporals per a la urbanització dels sistemes urbanístics.
Es determina un únic polígon d’actuació urbanística,– l’anomenat PAU -CAN MATA-, a
executar pel sistema de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica.
El Propietari de les finques situades en l’àmbit del PAU es faran càrrec de la totalitat de les
càrregues urbanístiques de l’actuació, tan quan a cessions com a despeses d’urbanització.
El promotor de l’actuació serà, si és el cas, o bé l’actual propietari únic, mitjançant
reparcelꞏlació voluntària, o la Junta de Compensació que es constitueixi.
El desenvolupament d’aquesta MpPGO i concretament de l’àmbit de gestió – el Polígon
d’Actuació Urbanística PAU -CAN MATA-, es durà a terme mitjançant la redacció dels
corresponents projectes d’urbanització i de reparcelꞏlació.
El Promotor haurà de presentar el projecte de reparcelꞏlació i el d’urbanització en el termini de
2 anys a comptar des de l’executivitat de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual i les
obres d’urbanització s’hauran d’executar en un període de fins a 4 anys a comptar de
l’aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística.
L’avaluació econòmica de la Modificació Puntual conté l’estimació del cost de les actuacions
necessàries pel desenvolupament del Pla, les previsions de finançament i la viabilitat
econòmica de l’operació.

9.

SISTEMA D’ACTUACIÓ I ADMINISTRACIÓ ACTUANT

L’Ajuntament de Masquefa es compromet a promoure i impulsar la present MpPGO atès que
correspon formular els plans d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments, de conformitat
amb l’article 76.2 del Decret Legislatiu 1/2010.
El sistema d’actuació i l’administració actuant de l’àmbit del polígon d’actuació urbanística és el
següent:


El sistema pel qual es desenvoluparà l’únic polígon d’aquesta modificació és el de
reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, tal com queda regulat en els articles
130 a 134 del DL 1/2010 i els articles corresponents al seu desplegament d’acord amb el
decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.



L’Administració Actuant és l’Ajuntament de Masquefa.
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10.

NORMES URBANÍSTIQUES

Article 1. Objecte i àmbit
Per tal d’establir la regulació del nou PAU “Can Mata”, delimitat a partir d’aquest document de
modificació del PGO, es fa necessari modificar el contingut dels els articles 464, 465, 466, 467 i
468 que establien les determinacions per la UA 5 (que ja s’ha executat) per adequar-los a les
determinacions del nou PAU.
Aquesta normativa és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del PGO de Masquefa en relació al
PAU “Can Mata” segons queda delimitat als plànols que integren aquest document.
Article 2. Vigència
Aquesta modificació puntual entra en vigor a partir de que sigui publicada l’aprovació definitiva
en el DOGC, i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació.
Article 3. Interpretació de la documentació
La interpretació d’aquest document es farà d’acord amb el seu contingut i amb subjecció als
seus objectius i finalitats.
Per allò que no estigui expressament regulat en aquestes normes, s’aplicarà el que determina
el PGOU de Masquefa.
Article 4. Normes particulars
1.

Es modifiquen els articles 464, 465, 466, 467 i 468, amb el següent redactat:

“PAU CAN MATA
Article 464. Definició del PAU
Compren els terrenys classificats de sòl urbà, situats al nord-oest del nucli, a l’illa de forma
rectangular que queda delimitada: al nord, pel carrer Ametllers, al sud pel carrer Pujades, a l’est
pel carrer Can Mata i a l’oest pel passatge de l’Estatut. La superfície total del PAU és de 2.409
m².
Article 465. Condicions d’ordenació
1. S’aplica la regulació de la zona de volumetria específica (clau 20) en tots els aspectes
no contemplats per les determinacions expresses definides en aquest PAU.
2. Sostre màxim: 3.550 m²
3. Sostre residencial màxim: 3.150 m²
4. Nombre màxim habitatges: 32 habitatges
Article 466. Condicions d’edificació
1. Ocupació màxima de la parcel.la: per gàlib indicat al plànol d’ordenació
2. Alçada màxima i nombre de límit de plantes: 10,5 m PB+2PP
Article 467. Condicions d’ús
S’admeten els usos establerts per a la zona clau 20
Article 468. Condicions de gestió
Sistema d’actuació: Reparcelꞏlació. Modalitat compensació bàsica
Cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic
Cessió de 190 m² de sòl per a reserva de sistemes d’espais verds i equipaments”
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11.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Masquefa per garantir la participació dels ciutadans en el planejament
urbanístic farà servei dels canals informatius propis de que disposa, i un cop s’acordi
l’aprovació inicial del document urbanístic, el procés informatiu previ i de participació
s’aglutinarà en la convocatòria d’informació pública en la forma i en el temps que determina
l’art. 85 del TRLU i l’art. 107 del RLU.

Masquefa, setembre de 2018

L’Equip redactor

Jordi San Millan i Filbà
Enginyer de Camins
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Annex 1. Cadastre i Registre Propietat

Annex 2. Avaluació econòmica i financera

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA, C/.
AMETLLERS I C/. PUJADES

ANNEX 2. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. RENDIBILITAT DE
L’OPERACIÓ
1. OBJECTE DE L’ESTUDI
El present estudi sobre la MpPG es redacta amb la finalitat de comprovar i determinar l’impacte
dels canvis urbanístics des del punt de vista econòmic.
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLUC), determina en l’article 99.1, lletra c, que les modificacions de planejament general que
comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de
l’ús comercial, o la transformació dels usos anteriorment establerts, han d’incloure en la
documentació, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació, en la qual s'ha de
justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l'ordenació vigent i el que
resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació
econòmica i financera, com a separata.
D’acord amb l’art 42 del TRLU els propietaris de sòl urbà tenen dret a executar o acabar les
obres d’urbanització perquè els terrenys assoleixin les condicions de solar, i a edificar, sota les
condicions establertes pel planejament vigent, els solars resultants.
En el present cas, la Modificació proposa una actuació de dotació i, per tant, els propietaris tenen
el deure de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’augment
d’aprofitament urbanístic del sector.
D’acord amb aquest règim de càrregues i beneficis, el present document, formula l’anàlisi i
l’avaluació de la viabilitat econòmica i financera de la present MpPGM.
2. CRITERIS METODOLÒGICS
Els criteris metodològics que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar l’avaluació econòmica de
la rendibilitat de l’operació, han estat:




Visualitzar el conjunt de l’operació de transformació urbanística del sector amb les seves
càrregues i els seus beneficis.
Analitzar el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova
ordenació proposada, mitjançant la metodologia del valor residual estàtic.
Els paràmetres urbanístics incorporats són els definits als quadres de dades de la
Modificació Puntual.

El mètode vigent per calcular el valor del sòl està establert al Real Decret 1492/2011, de 24
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, en concret a
l’article 22, que diu que els valors de reparcelꞏlació del sòl per cadascun dels usos
considerats es determinaran pel mètode residual estàtic, d’acord amb la següent expressió:
Vv
Vrs = ----------------- - Vc
K
On:
-

Vrs = Valor de repercussió del sòl urbanitzat no edificat, en €/m² sostre edificable de
l’ús considerat.

-

Vv = Valor en venda del m² edificat de l’ús considerat en base a un estudi de mercat.

-

K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generades, incloses les de
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de
promoció immobiliària. Aquest coeficient tindrà un valor de 1,4.

-

Vc = Valor de la construcció en €/m² edificable de l’ús considerat.
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3. DETERMINACIÓ DELS PREUS DE VENDA. VALOR EN VENDA Vv
Els preus de venda considerats són els que resulten de l’estudi de mercat que s’adjunta, els
valors resum són els següents:
VALOR DE MERCAT HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS

Referències de mercat
Font
Nº Ref.
d'informació

Preu €
209.000

Preu Unitari
€/m² construÏt
1.393

1

fotocasa.es

3 hab

m² construits
150

2

fotocasa.es

4 hab

189

265.000

1.402

3

fotocasa.es

3 hab

200

290.000

1.450

5 hab

180

230.000

1.278

4
fotocasa.es
Preu mig unitari de mercat

altres

1.380,81

VALOR DE MERCAT HABITATGES PLURIFAMILIARS
Referències de mercat
Font
Nº Ref.
d'informació
1

fotocasa.es

3 hab /1 bany

m²
construits
85

2

fotocasa.es

3 hab /2 banys

90

140.000

1.556

3

fotocasa.es

3 hab /2 banys

85

130.000

1.529

4
3 hab /2 banys
fotocasa.es
Preu mig unitari de mercat

95

122.900

1.294

altres

Preu €
107.000

Preu Unitari
€/m² construÏt
1.259

1.409,37

VALOR DE MERCAT LOCALS COMERCIALS

Nº Ref.
1
2

Font
m²
d'informació construits
258
fotocasa.es
pisos.com

3
fotocasa.es
Preu mig unitari de mercat

Preu €
129.200

Preu Unitari
€/m² construit
501

263

170.000

646

175

91.400

522
556,48

4. DETERMINACIÓ DELS COSTOS D’EDIFICACIÓ. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ Vc
Per la determinació del valor de la construcció s’utilitzen les dades de l’Agència Tributària de
Catalunya indicats al document “Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors per
comprovar els valors dels béns immobles de naturalesa urbana situats a Catalunya, en els
impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i
donacions” per l’any 2018, el valor del mòdul M (cost del m² d’una construcció d’ús residencial
plurifamiliar de categoria mitjana) és de 800€/m².
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5. VALOR UNITARIS DE REPERCUSSIÓ PER USOS
5.1. PER L’ÚS UNIFAMILIAR €/m²
Vv Valor en venda: 1.380,81€/m² (veure estudi de mercat)
Vc Cost construcció:
- Mòdul M = 800€/m² (any 2018) per edificis d’habitatges plurifamiliars categoria mitjana
- Factor tipologia d’edificació: 1,10 (habitatges unifamiliars entremitgeres)
- Valor Vc: 800 x 1,1 = 880 €/m²
5.- Factors de les diverses tipologies d’edificació
Habitatges plurifamiliars ............................ 1,00
Habitatges unifamiliars entre mitgeres ...... 1,10
valor de repercussió del sòl urbanitzat per m² de sostre:
Vv
1.380,81 €/m²
Vs = -------- - Vc = ---------------------- - 880 €/m² = 106,29 €/m²
1,4
1,4
5.2. PER L’ÚS PLURIFAMILIAR €/m²
Vv Valor en venda: 1.409,37 €/m² (veure estudi de mercat)
Vc Cost construcció:
- Mòdul M = 800€/m² (any 2018) per edificis d’habitatges plurifamiliars categoria mitjana
valor de repercussió del sòl urbanitzat per m² de sostre:
Vv
1.409,37 €/m²
Vs = -------- - Vc = ------------------ - 800 €/m² = 206,69 €/m²
1,4
1,4
5.3. PER L’ÚS COMERCIAL €/m²
Vv Valor en venda: 556,48€/m² (veure estudi de mercat)
Vc Cost construcció:
- Mòdul M = 800€/m² (any 2018) per edificis d’habitatges plurifamiliars categoria mitjana
- Factor tipologia d’edificació: 0,45 (local comercial sense distribució ni instalꞏlacions)
- Valor Vc: 800 x 0,45 = 360 €/m²
valor de repercussió del sòl urbanitzat per m² de sostre:
Vv
556,48 €/m²
Vs = -------- - Vc = ------------------ - 360 €/m² = 37,49 €/m²
1,4
1,4

3

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE MASQUEFA A L’ILLA DELIMITADA PEL PASSATGE DE L’ESTATUT, C/. DE CAN MATA, C/.
AMETLLERS I C/. PUJADES

6. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ
6.1. Planejament vigent. Valor de l’aprofitament urbanístic
El rendiment avui, cal referir-lo al sostre i als usos que hi són admesos, el planejament vigent
preveu:

Clau
11

Concepte

m² sòl

m² sostre

habitatges

Unifamiliar

2.409,00

3.150,00

15

TOTAL PAU -CAN MATA

2.409,00

3.150,00

15

Per cada ús s’aplica el valor de repercussió:
Clau
11

Concepte

m² sostre

Unifamiliar

TOTAL PAU -CAN MATA

€/m²sostre

VALOR €

3.150,00

106,29

334.813,50

3.150,00

106,29

334.813,50

El valor residual total és de 334.813,50€

6.2. Planejament proposat. Valor de l’aprofitament de la MpPGO
A l’àmbit del PAU, el planejament proposat preveu:

Clau
20

Concepte
Plurifamiliar
Comercial

TOTAL PAU -CAN MATA

m² sòl

m² sostre

2.409,00
2.409,00

habitatges

3.150,00

32

400

0

3.550,00

32

Per cada ús s’aplica el valor de repercussió:

Clau
20

Concepte

m² sostre

Plurifamiliar
Comercial

TOTAL PAU -CAN MATA

€/m²sostre

VALOR €

3.150,00

206,69

651.073,50

400

37,49

14.996,00

3.550,00

666.069,50

El valor residual total és de 666.069,50€
El PAU es desenvoluparà pel sistema d’actuació de Reparcel.lació, en la modalitat de
compensació bàsica. Els fons disponibles per portar a terme les obres d’urbanització es forniran
de les aportacions dels propietaris. Per tant, l’Ajuntament de Masquefa no haurà de fer cap
aportació econòmica per a l’execució de les obres d’urbanització.
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6.3. Rendibilitat de l’operació en termes comparatius.
D’acord amb la disposició addicional segona del TRLU, la modificació proposada es una actuació
aïllada de dotació: “són actuacions de transformació urbanística de dotació aquelles actuacions
aïllades previstes en modificacions del planejament, sobre terrenys que en origen tenen la
condició de sòl urbà consolidat, i que tenen per objecte l'ordenació i l'execució d'una actuació
que, sense comportar una reordenació general d'un àmbit, dóna lloc a la transformació dels usos
preexistents o a l'augment de l'edificabilitat o de la densitat de determinades parcelꞏles i a la
correlativa exigència de majors reserves per a zones verdes, per espais lliures i per equipaments
prevista a l'article 100.4”.
D’acord amb el que s’estableix a la lletra b) de l’article 43.1 del TRLU, la cessió de l’increment de
l’aprofitament urbanístic serà: “En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament
urbanístic general s’estableixi un nou polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una
actuació aïllada de dotació a què fa referència la disposició addicional segona, el 10% de
l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació respecte a
l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la modificació del
planejament corresponent incrementi el sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit en el
qual el percentatge esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.”
La modificació preveu un augment de la densitat del nombre d’habitatges, i també un augment
de la superfície de sostre edificable, per tant el percentatge a cedir a l’Administració actuant serà
el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació respecte a
l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’àmbit de actuació.
Valor de l’aprofitament:
El valor en l’escenari del planejament vigent és de:

334.813,50 €

El valor en l’escenari del planejament proposat és de:

666.069,50 €

Per tant, el 15 % de l’increment de l’aprofitament urbanístic ascendeix a:
(666.069,50 – 334.813,50) x 0,15 = 49.688,4 €

Masquefa, setembre de 2018
L’Equip redactor
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VALOR DE MERCAT HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS

Referències de mercat
Font
Nº Ref.
d'informació

Preu €
209.000

Preu Unitari
€/m² construÏt
1.393

1

fotocasa.es

3 hab

m² construits
150

2

fotocasa.es

4 hab

189

265.000

1.402

3

fotocasa.es

3 hab

200

290.000

1.450

5 hab

180

230.000

1.278

4
fotocasa.es
Preu mig unitari de mercat

altres

1.380,81
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Mostra 1
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Mostra 2

Mostra 3
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Mostra 4

VALOR DE MERCAT HABITATGES PLURIFAMILIARS
Referències de mercat
Font
Nº Ref.
d'informació
1

fotocasa.es

3 hab /1 bany

m²
construits
85

2

fotocasa.es

3 hab /2 banys

90

140.000

1.556

3

fotocasa.es

3 hab /2 banys

85

130.000

1.529

4
3 hab /2 banys
fotocasa.es
Preu mig unitari de mercat

95

122.900

1.294

altres

Preu €
107.000

Preu Unitari
€/m² construÏt
1.259

1.409,37
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Mostra 1

Mostra 2
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Mostra 3

Mostra 4
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VALOR DE MERCAT LOCALS COMERCIALS

Nº Ref.

Font
d'informació
fotocasa.es

m² construits
258

Preu €
129.200

Preu Unitari
€/m² construÏt
501

1
2

pisos.com

263

170.000

646

175

91.400

522

3
fotocasa.es
Preu mig unitari de mercat

556,48
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Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3
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Annex 3. Resum executiu

ANNEX 3.- RESUM EXECUTIU
La legislació urbanística d’aplicació a Catalunya estableix que la ciutadania té dret a consultar i
ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i que en la informació pública
dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, s’exposi un
document comprensiu, que contingui un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas
que es tracti de la revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol
d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i resum de l’abast
d’aquesta alteració.
L’àmbit objecte de Modificació es troba al nord-oest del nucli urbà de Masquefa i ocupa una
superfície total de 2.409 m². Configura una illa de forma rectangular, delimitada al nord, pel
carrer Ametllers; al sud, pel carrer Pujades; a l’est, pel carrer Can Mata; i a l’oest, pel passatge
de l’Estatut.
Es tracta d’un solar no edificat, quines obres d’urbanització ja han estat executades en el marc
del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació nº 5, promogut per l’Ajuntament de Masquefa.
Els objectius de la Modificació Puntual són els següents:
1. Modificar la tipologia del sostre residencial prevista en l’anterior Modificació Puntual
de l’any 2002, passant dels habitatges unifamiliars en alineació a vial a habitatges
plurifamiliars en edificació aïllada. Es mantenen els 3.150 m2 de sostre màxim
residencial i s’augmenta la densitat d’habitatges, passant de 15 a 32. El canvi de
tipologia edificatòria permetrà ampliar l’oferta de sòl per habitatges plurifamiliars de
mida més petita i donar resposta a una demanda existent al municipi.
2. S’incorporen 400 m² de sostre comercial en les plantes baixes dels nous edificis, per
tal de dotar l’àmbit amb un sostre comercial per satisfer el comerç de proximitat del
barri i per generar activitat econòmica.
3. Definir un Polígon d’Actuació Urbanística (PAU -CAN MATA-) per a concretar les
cessions corresponents a l’increment de l’aprofitament urbanístic, i la urbanització
complementària.
La Modificació proposada és una actuació de transformació urbanística de dotació, doncs és
una actuació aïllada sobre terrenys que tenen la condició de sòl urbà no consolidat i que tenen
per objecte l’adequació i l’execució d’una actuació que sense comportar una reordenació
general de l’àmbit, dona lloc a una transformació dels usos preexistents, o bé a l’augment de
l’edificabilitat o de la densitat de determinades parcelꞏles, i a la correlativa exigència de majors
reserves per a zones verdes, per espais lliures i per equipaments previstos a l’article 100.4. del
TRLU.
Paràmetres bàsics d’ordenació de l’àmbit del PAU CAN MATA
Parcelꞏla única, l’edificació pel sistema d’ordenació segons volumetria específica -clau 20 “Can
Mata”-, s’assigna a la parcel.la el sostre màxim admès i s’estableixen els paràmetres
específics:


Sostre màxim: 3.550m²



Sostre residencial màxim: 3.150 m²



Sostre comercial màxim: 400 m²



Nombre màxim habitatges: 32 habitatges



Ocupació màxima de la parcel.la: per gàlib indicat al plànol d’ordenació



Alçada màxima i nombre de límit de plantes: 10,5 m PB+2PP

El comparatiu entre l’aprofitament del planejament vigent i el proposat és:

PGO VIGENT
Clau
11
20

Ús
Unifamiliar
Plurifamiliar
Comercial
TOTAL

m² sostre
Nº habitatges
3.150,00
15
3.150,00

15

MpPGO PROPOSTA
m² sostre
3.150,00
400,00
3.550,00

Nº habitatges
32
32

Concretament, no hi ha increment de sostre residencial, s’augmenta la densitat de l’ús
residencial i això suposa un increment de 17 habitatges. A més, hi ha un increment de 400 m²
de sostre comercial.
La modificació té per objecte una actuació aïllada de dotació, que comporta un increment del
sostre edificable, per tant caldrà la cessió de sòl amb aprofitament del 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic, d’acord amb el que estableix l’apartat b) de l’article 43.1 del TRLU:

PLÀNOLS

