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1.-MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1 Introducció
El present document presenta el texte refós per Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (en endavant MPPOUM) que té com a objectiu, la transformació d’una part del sostre destinat
a ús terciari definit al PAU1 del Pla de Millora Urbana, en sostre d’habitatge amb protecció oficial règim
general amb l’objectiu de fer front a la demanda d’habitatge i al mateix temps assumir les càrregues
d’urbanització previstes en el seu àmbit.
1.2 Antecedents
En data de 8 de març de 2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, aprovà el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Montmeló, que va ser posteriorment publicat el 25 de maig del
2012, que preveia els parametres urbanístics i edificatoris del PMU-02 Carrer del Primer de Maig.
En data de 22 de desembre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, aprovà
definitivament el Pla de Millora “Carrer del primer de maig” PMU02, que va ser posteriorment publicat el
19 de gener del 2017 en el BOPB.

1.3. Àmbit del planejament i superfície

I-01.- Situació i

L’àmbit de la present modificació de Pla d’ordenació urbana, comprén l’àmbit delimitat en el Pla de
Millora Urbana “Carrer del primer de maig” PMU-02 com a PAU 1, definit al plànol

Emplaçament, esc 1/5.000 i 1/1.000 dels plànols d’informació de la documentació gràfica, amb una
superfície de 3.017,63 m2.

1.3 Estructura de la propietat: Promotor i propietari
La totalitat de la propietat del sól del PAU1 és de l’Ajuntament de Montmeló que alhora és el promotor
de la present Modificació de Pla d’Ordenació Urbanística municipal en el sector de PAU1 del Carrer de
primer de Maig.

1.6 Marc legal aplicable i planejament vigent.
La present MPPOUM s’ha redactat d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent: Decret legislatiu 1/2010
de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010); Decret 305/2006 de 18 de
Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU); així com la llei 3/2012 del 22 de febrer,

de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. També, li són d’aplicació les determinacions del Real

Decreto Legislativo 2/2015, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Aquesta MPPOUM es formula per iniciativa de l’Ajuntament de Montmeló, d’acord amb les

competències que estableix l’art. 76.2 del DL 1/2010, en relació a la formulació de planejament urbanístic
general.

Aquest Ajuntament actua en exercici de llurs competències urbanístiques en matèria de planejament, i

en la condició d’administració actuant, en els termes en què s’expressen els articles 14.1 i 23, ambdós del

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per

la Llei 3/2012, del 22 de febrer (en endavant LUC ), promou d’ofici aquesta actuació urbanística que
incideix en un àmbit de sòl urbà consolidat.

L’article 96 de la LUC habilita les propostes de modificacions de les figures del planejament urbanístic,

amb el benentès que el canvi de qualsevol dels seus elements, se subjecta a les mateixes disposicions

que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament.

Pel que fa a les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament

urbanístic, l’article 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

d’urbanisme (RLUC), disposa, d’una banda, que aquestes actuacions han de contenir les determinacions

adequades a llur finalitat específica, i de l’altra, que s’ha de justificar la seva conveniència, així com

identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les normes urbanístiques objecte de
modificació, que substitueixen les precedents.

D’altra banda, l’article 11 del POUM vigent en aquest municipi, assenyala la necessitat de raonar i

justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència de la modificació proposada.

1.4 Execució del Planejament: gestió Urbanística i obres d’urbanització del PAU1.

Des de l’aprovació i publicació del PMU ha estat prioritat de l’Ajuntament de Montmeló, propietari del

PAU1, el desenvolupament inmediat del Polígon amb l’objecte de possibilitar la promoció de l’habitatge

amb protecció oficial de alta demanda en el municipi i iniciar la transformació urbanística del sector

exposada en la memòria de l’ordenació del PMU.

Així doncs a data d’avui el PAU1 disposa del projecte de reparcel.lació i del projecte d’urbanització
aprovats.
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2.- MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
2.1. Justificació i conveniència
Desde l’aprovació del Planejament derivat en data 27 de desembre de 2016 i la seva publicació el 22 de
maig de 2017 , l’Ajuntament ha desenvolupat els tràmits necessaris previstos en el capitol IV-Gestió
urbanística del PMU per l’execució del PAU1 del sector.

L’alta demanda d’habitatge assequible al municipi i la manca de promocions desenvolupades en els
darrers anys han motivat la necessitat d’execució inmediata de l’edifici del PAU 1.
La necessitat de finançament per fer front a les càrregues d’urbanització significaven que l’operació es
pogués desenvolupar amb la venda de la superfície de sostre terciari previst en el planejament del bloc
d’habitatges.
L’Ajuntament de Montmeló ha intentat comercialitzar el local de Planta Baixa de 905,29 m2, a fi de
poder obtenir el finançament suficient per poder fer front a les despeses previstes, sense que a data
d’avui ningú s’hagi interessat en el desenvolupament d’una activitat d’aquest tamany, en un municipi
amb excés de locals comercials sense ús.

La manca d’habitatge amb preu assequible per la població i l’alta demanda fan que sigui objectiu de
l’Ajuntament la promoció de la totalitat de sostre d’ habitatge amb protecció oficial règim general.

2.2. Objectius i criteris generals
Es objecte d’aquesta modificació la transformació de l’ús de part de sostre destinat a terciari previst en el
POUM i definit en el PMU “ Carrer del primer de maig” en sostre d’habitatge amb protecció oficial.
Aquesta MPOUM proposa que una part del sostre d’ús terciari es transformi a ús d’habitatge mantenint la
resta en el front a la plaça de la nova estació de tren amb els usos comercials previstos en el PMU.

Al mateix temps i donat el nou ús de la planta baixa, aquesta modificació proposa l’el.liminació de
l’obligatorietat del nivell de planta primera en aquest PAU, de la que es derivava que la planta baixa
assolís una alçada interior de 4,25m pensada per un gran comercial i excessiva per l’ús d’habitatge.

Per les cotes establertes al projecte d’urbanització del nou carrer de Navarra i els nous usos proposats, la
cota de planta baixa es permet que pugui assolir +2,70m per sobre de rasant.

La totalitat del sostre residencial, el nou obtingut de la transformació del sostre de terciari i el sostre

d’habitatge ja existent es destinarà a habitatge amb protecció oficial règim general, superior al previst

en el PMU actual, on la reserva d’habitatge protegit és del 40% del sostre i on l’habitatge amb protecció
règim general suposa un 25%.

La transformació dels usos proposats significa la viabilitat de la promoció en la seva totalitat com a

habitatge amb protecció oficial de règim general, necessari per fer front a la demanda social del

municipi i iniciar l’execució dels objectius exposats en el PMU.

2.3 Justificació i adequació a la legislació urbanística

Per assolir els objectius exposats en els punts anteriors i per la modificació i transformació dels usos

previstos en el planejament vigent, l’article 100.3 de la Llei d’Urbanisme preveu la incorporació d’una

reserva mínima de 22,5 m2 de zones verdes, espais lliures i equipaments públics per cada 100m2 de nou

sostre residencial, i que malgrat no hi ha augment d’edificabilitat en el conjunt, sí que hi ha transformació
d’ús a habitatge.

En tot cas els habitatges resultants estarán sotmesos al règim general de protecció oficial.

2.4. Informe mediambiental

Ateses les característiques d’aquesta modificació puntual, que no modifica l’edificabilitat es considera

que la seva incidència ambiental és inexistent. Aquesta Modificació únicament amplia els usos del sostre
existent.

La MPPOUM afecta únicament a la zona especificada i per tant no altera ni els criteris ni els objectius del

pla. La modificació pretén viabilitzar l’execució inmediata del pla i assolir els objectius de

desenvolupament d’habitatge social al municipi.

Així doncs, des del punt de vista mediambiental la MPPOUM no altera ni modifica cap paràmetre dels
previstos en el POUM vigent.
2.5. Informe de mobilitat sostenible

L’actuació proposada no requereix de la redacció d’un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada,

atès que no esta inclosa en cap dels supòsits de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de

regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Atès que la present modificació puntual de

planejament general no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
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2.6 Quadres numèrics.
a-Planejament Vigent

Superficie (m2) %
712,63
546,45
1.259,08
752,30
2.011,38
0,00
1.006,25
1.006,25
3.017,63

PAU1

a.1. Superfícies de sòl i sostre PAU 1 en el PMU

Viari (clau X)
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj)
TOTAL SÒL PÚBLIC COMPUTABLE
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj/3a)
TOTAL SÒL PÚBLIC
Edif. amb ordenació oberta (Clau 3a)
Edif. amb ordenació oberta (Clau 3a/hp)
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL PAU1

1.006,25

(m2)

HPO
(m2)
905,29
Concert.(m2)
543,18

9,88
18,11
41,72
24,93
66,65
0,00
33,35
33,35
100,00

lliure(m2)
2.172,69

Concert.(m2)
0

lliure(m2)
0

ter.(m2)
905,29

Sostre
(m2)
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.526,45
100,00
4.526,45
100,00
4.526,45
100,00

Total st. Resid.
0

ter.(m2)
130,00

Sostre
(m2)
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.526,45 100,00
4.526,45 100,00
4.526,45 100,00

Total st. Resid.
3.621,16

a.2.-Superfícies de sòl i sostre Unitat de Projecte (UpA) del PAU 1 en el PMU
Supf.
sostre

UpA (PAU 1)
b-Planejament Proposat
b.1.-Superfícies de sòl i sostre PAU1 en la MPOUM
PAU1
Superficie
(m2)
%
712,63
23,62
805,20
26,68
1.517,83
50,30
493,55
16,36
2.011,38
66,65
0,00
0,00
1.006,25
33,35
1.006,25
33,35
3.017,63
100,00
Viari (clau X)
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj)
TOTAL SÒL PÚBLIC COMPUTABLE
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj/3a)
TOTAL SÒL PÚBLIC
Edif. amb ordenació oberta (Clau 3a)
Edif. amb ordenació oberta (Clau 3a/hp)
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL PAU1

(m2)
1.006,25

HPO
(m2)
4.396,45

b.2.-Superfícies de sòl i sostre Unitat de Projecte (UpA) del PAU 1 en la MPOUM
Supf.
sostre

UpA (PAU 1)

Total sostre
(m2)
4.526,45

Total sostre
(m2)
4.526,45

PMU 2016
7.120,83
10.681,25
8.545,01
2.136,25
1.281,75
5.127,01
2.136,25

%

100,00
25,00
15,00
60,00

100,00
25,00
15,00
60,00

3.017,63
4.526,45
4.396,45
4.396,45
0,00
0,00
130,00

4.103,20
6.154,80
4.923,84
1.230,96
738,58
2.954,30

%

100,00

60,38
7,92
31,70

130,00

Zona Verda
(15m2/ 100
m2hab)

60

Equipaments
(7,5m2/ 100
m2hab)

180,00

Total sistemes
(22,5m2/ 100
m2hab)

100,00
100,00
0,00
0,00

0

Núm. màxim
habitatges (1)
NOUS

1.230,96

Sostre d’Ús
màxim Habitatge
(m2)

100,00
25,00
15,00
60,00

MPOUM 2018
7.120,83
10.681,25
9.320,29
5.627,41
738,58
2.954,30
1.360,96

c-Previsions del POUM en l’àmbit de PMU, del PMU i la Modificació Proposada

100,00
25,00
15,00
60,00

3.017,63
4.526,45
3.621,16
905,29
543,18
2.172,69
905,29

4.103,20
6.154,80
4.923,84
1.230,96
738,58
2.954,30

POUM 2012
7.211,00
10.817,00
8.653,20
2.163,30
1.297,98
5.191,92
2.136,25

3. Previsions del POUM 2012-PMU 2016-MPOUM 2018
%
Superfície (m2)
Edificabilitat (m2)

Sostre habitatge
HPO General
HPO Concertat
Lliure
Sostre Terciari
PAU1
Superfície (m2)
Edificabilitat (m2)

Sostre habitatge
HPO General
HPO Concertat
Lliure
Sostre Terciari

Sostre habitatge
HPO General
HPO Concertat
Lliure

1.230,96

PAU2
Superfície (m2)
Edificabilitat (m2)

Sostre Terciari

800,00

d-Reserva de sistemes: Zones verdes i equipaments

Superfície

(1) No hi ha augment del número d’habitatges.

La MPOUM proposa la transformació de la franja de sòl de 258,75 m2 davant de l’edifici qualificada com

a Vj/3a, d’on el vol era qualificat com a zona verda i el subsòl era d’aprofitament privat i per tant, no
computable com a zona verda
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2.7. Gestió urbanística
La gestió urbanística del polígon PAU1 s’executarà pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de
compensació bàsica.
2.8. Agenda i terminis d’execució.
S’estableix un termini de quatre anys des de la data de publicació i per tant de l’executivitat de
l’aplicació del nou article, per la sol.licitud de llicències d’obres dels habitatges.
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II.- ORDENANÇA VIGENT I PROPOSTA
Aquesta Modificació Puntual de Pla d’Ordenació Municipal en el PAU 1 del Pla de Millora Urbana “carrer
de Primer de Maig” modifica unicament aquells articles que fan referència a la transformació d’ús de
sostre terciari en habitatge amb protecció oficial règim general, al comput de zones verdes i a
l’obligatorietat de alineació de forjat de planta primera en una determinada cota, innecessaria donat el
nou ús que requereix menys alçada.
Així doncs els articles vigents de PMU i la seva nova redacció, d’acord a aquesta modificació són:
Vigent.
Art. 9. Qualificació del sól.

POUM 2012

2.163,30

70,00
100,00

30,00

Superficie (m2)

5.047,70
7.211,00

%

Superficie
(m2)
%
955,43
13,42
1.838,57
25,82
2.794,00
39,24
2.077,33
29,17
4.871,33
68,41
569,50
8,00
1.680,00
23,59
2.249,50
31,59
7.120,83
100,00

PMU 2016

La zonificació és la definida en el plànol d’ordenació .01 Zonificació e 1/500 quedant tal com s’indica en
el següent quadre:

2.1. Superfícies de Sòl

Viari (clau X)
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj)
TOTAL SÒL PÚBLIC COMPUTABLE
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj/3a)
TOTAL SÒL PÚBLIC
Edif. amb ordenació oberta (Clau 3a)
Edid. amb ordenació oberta (Clau 3a/hp)
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL SECTOR

Proposta
Art. 9. Qualificació del sól.

POUM 2012

Superficie
(m2)
%
4.871,33
68,41
2.249,50
31,59
7.120,83
100,00

PMU 2016

Superficie
(m2)
%
955,43
13,42
1.838,57
25,82
2.794,00
39,24
2.077,33
29,17
4.871,33
68,41
569,50
8,00
1.680,00
23,59
2.249,50
31,59
7.120,83
100,00

PMU 2016

Superficie
(m2)
%
4.871,33
2.249,50
7.120,83

PMU 2016

Superficie
(m2)
%
955,43
2.097,32
3.052,75
1.818,58
4.871,33
569,50
1.680,00
2.249,50
7.120,83

68,41
31,59
100,00

13,42
29,45
42,87
25,54
68,41
8,00
23,59
31,59
100,00

MPOUM PAU 1 PMU 2018

La zonificació és la definida en el plànol d’ordenació .01 Zonificació e 1/500 quedant tal com s’indica en
el següent quadre:

2.1. Superfícies de Sòl

%

30,00

Superficie (m2)

2.163,30

70,00
100,00

POUM 2012

5.047,70
7.211,00

TOTAL SÒL

Viari (clau X)
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj)
TOTAL SÒL PÚBLIC COMPUTABLE
Parcs i Jardins Urbans (Clau Vj/3a)
TOTAL SÒL PÚBLIC
Edif. amb ordenació oberta (Clau 3a)
Edif. amb ordenació oberta (Clau 3a/hp)
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL SECTOR

SECTOR PMU 1er Maig

Superficie (m2) %
2.163,30
30,00
5.047,70
70,00
7.211,00 100,00
TOTAL SÒL PÚBLIC
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL SECTOR

Vigent.

Art. 11. Zona d’edificació amb ordenació oberta i volums aïllats clau 3a i clau 3a/hp amb habitatge
protegit.
2.2.-Edificabilitat.

El sostre màxim del sector és de 10.681,25 m2 St.

Total st. Resid. ter.(m2)
3.621,16
905,29
3.148,44
664,35
1.775,40
566,61
8.545,01 2.136,25

Total sostre
(m2)
4.526,45
3.812,79
2.342,01
10.681,25

La zonificació és la definida en el plànol d’ordenació .01 Zonificació e 1/500 quedant tal com s’indica en
el següent quadre:

2.3. Superfícies de sòl i sostre per unitats de projecte (Up)
Supf.
sostre
(m2)
HPO (m2) Concert.(m2) lliure(m2)
1.006,25
905,29
543,18
2.172,69
673,75
1.230,96
738,58
1.178,90
569,50
1.775,40
2.249,50
2.136,25
1.281,76
5.127,00
UpA (PAU 1)
UpB (PAU 2)
UpC (PAU 2)

TOTAL PAU1+2
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mateix en cada Unitat de projecte.

S’estableix com a normatiu que la rasant del forjat terra de planta primera (sostre de planta Baixa) sigui el
Vigent

Proposta
Art. 11. Zona d’edificació amb ordenació oberta i volums aïllats clau 3a i clau 3a/hp amb habitatge

Total sostre
(m2)
4.526,45
3.812,79
2.342,01
10.681,25

Usos dominants:

residencial col.lectiu

habitatge plurifamiliar
oficines i serveis

Usos compatibles:

Vigent
2.14.-Usos.

de la zona verda al c/del Primer de Maig i excepcionalment a +2,70m al c/Navarra.

La cota de paviment de planta Baixa es situarà a nivell +/- 1m de la cota de rasant de la vorera de vial o

2.8.-Planta Baixa

Proposta

de la zona verda al c/del Primer de Maig i excepcionalment a +/-2m al c/Navarra.

La cota de paviment de planta Baixa es situarà a nivell +/- 1m de la cota de rasant de la vorera de vial o

2.8.-Planta Baixa

protegit.
2.2.-Edificabilitat.
El sostre màxim del sector és de 10.681,25 m2 St.

Total st. Resid. ter.(m2)
4.396,45
130,00
3.148,44
664,35
1.775,40
566,61
9.320,29 1.360,96

La zonificació és la definida en el plànol d’ordenació .01 Zonificació e 1/500 quedant tal com s’indica en
el següent quadre:
2.3. Superfícies de sòl i sostre per unitats de projecte (Up)
Supf.
sostre
(m2)
HPO (m2) Concert.(m2) lliure(m2)
1.006,25
4.396,45
0,00
0,00
UpA (PAU 1)
673,75
1.230,96
738,58
1.178,90
UpB (PAU 2)
569,50
1.775,40
UpC (PAU 2)
2.249,50
5.627,41
738,58
2.954,30
TOTAL PAU1+2

Vigent

petit comerç

2.7.-Alçada reguladora màxima i Punt d’aplicació de l’Alçada reguladora màxima:

habitatge plurifamiliar

industria A i tallers

magatzems

recreatiu

mitjà comerç

dotacions i serveis tècnics ambientals.

equipaments

restauració

hoteler

Usos condicionats:

L’Alçada reguladora és la mesura vertical sobre el pla exterior de la façana del front principal, des del

13,60m (5p)

al plànol O-02.-

Usos dominants:

oficines i serveis

residencial col.lectiu
petit comerç
hoteler
restauració
equipaments

dotacions i serveis tècnics ambientals.
recreatiu

mitjà comerç
magatzems

industria A i tallers
El front de l’edifici al carrer Primer de Maig no es permet l’ús d’ habitatge

Usos condicionats:

Usos compatibles:

proposta
2.14.-Usos.

punt d’aplicació fins la intersecció del pla superior del darrer forjat.
A1:

En funció del nombre de plantes l’ARM és la següent:

19,90m (6p)

UpA:

16,75m (5p)

19,90m (6p)

UpB:

A2:
UpC:

S’estableix un únic punt d’aplicació de l’ARM pel conjunt de les edificacions situat
Ordenació de l’edificació e:1/1000 i O-03.-Paràmetres edificatoris e: 1/500.

S’estableix com a normatiu la rasant del forjat terra de planta primera (sostre de planta Baixa) comú a
tots els blocs amb front al c/del Primer de Maig i la rasant de forjat planta segona (sostre planta primera)
al tram de bloc +5p amb façana a c/Navarra; tot mesurat des del punt d’aplicació de l’ARM.
Proposta
2.7.-Alçada reguladora màxima i Punt d’aplicació de l’Alçada reguladora màxima:

13,60m (5p)

al plànol O-02.-

L’Alçada reguladora és la mesura vertical sobre el pla exterior de la façana del front principal, des del
punt d’aplicació fins la intersecció del pla superior del darrer forjat.

19,90m (6p)

En funció del nombre de plantes l’ARM és la següent:
A1:

19,90m (6p)

A2:
UpB:

16,75m (5p)

UpA:

UpC:

S’estableix un únic punt d’aplicació de l’ARM pel conjunt de les edificacions situat
Ordenació de l’edificació e:1/1000 i O-03.-Paràmetres edificatoris e: 1/500.
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III.- AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
En cumpliment de l’Article 99 del Texte refós de la Llei d’urbanisme, la present Modificació Puntual de Pla
d’Ordenació Urbanística presenta la present avaluació econòmica de la rendabilitat de l’operació
proposada comparativament amb l’existent.
Amb l’aprovació del projecte d’urbanització, les càrregues de projecte i A fi de veure la viabilitat de
l’operació estudiarem, a partir de l’estat actual amb el sostre terciari previst pel PMU i la viabilitat amb la
nova proposta.
Per l’obtenció dels coeficients d’homogeneització el Projecte de reparcel.lació establí el valor residual
del sòl utilitzant la fórmula de càlcul d’acord a l’art. 42 de la Orden ECO-805/2003 de 27 de marzo, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades
financieras, on diu:

Artículo 42. Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático
El valor residual por el procedimiento estático del objeto de valoración se calculará aplicando la siguiente fórmula:
F = VM x (1 - b) - Σ Ci
En donde:
F = Valor del inmueble
VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado.
b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno.
Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados.

De la repercussió de sòl i considerant com a 1 el valor del sòl de règim lliure, obtenim els coeficients de la
resta d’usos i que són els definits en el quadre exposat a continuació:

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA1 PMU PRIMER DE MAIG MONTMELÓ
Terme Municipal de Montmeló
QUADRE 1 : CALCUL DELS COEFICIENTS D'US

1.-DESPESES DE PROMOTOR (Ʃ Ci )

96,01
44,31

738,50

878,82

1.102,29

PLURIFAMILIAR
LLIURE

186,22

80,00
36,92

615,42

732,35

918,57

HPO REGIM
GENERAL

102,53

186,22

80,00
36,92

615,42

732,35

918,57

HPO REGIM
CONCERTAT

47,83

58,59

106,41

45,72
21,10

351,66

418,48

524,89

TERCIARI

( Quadre de valors de repercussió calculats pel metode residual segons l'Ordre ECO-805/2003)

1.1.-COST DE CONSTRUCCIÓ (Cc)

223,47

102,53

83,70

14,07
3,87
12,31
17,58

CONCEPTE

PEM (Euro/m2)

123,03

83,70

24,62
6,77
21,54
30,77

Taxes i llicències
Assegurança de construcció
Escriptura- registre obra nova i altres
Despeses varies( de promoció i comercials)

1.2.2.-Despesa de Promotor

Estudi Geotècnic
Estudi Topografic
Projecte Bàsic,d'execució i direcció
Direcció execució d'obra
Estudi de Seguretat i Salut i Coordinacio
Projecte Electric
Projecte Solar/clima
Projecte Activitat Aparcament
Projecte Telecomunicacions

1.2.1.-Estudis i Projectes (14%)

1.2.-DESPESA DE PROMOCIÓ (CGp)

Gastos generales
Benefici Industrial

(1) PEM 80% de Pressupost de referència COAC 2017.
Mòdul Bàsic: 482 Euros

100,44

24,62
6,77
21,54
30,77

758,77

13,00%
6,00%

29,54
8,12
25,85
36,93

1.182,48

4,00%
1,10%
3,50%
5,00%

1.182,48

51,77

1.588,94

(1576,64 x
0,75)

2.-VALOR PER VENDA (Vm)

157,49

758,77

(1576,64 x
0,75)

0,26

1.182,48

157,49

0,78

1.182,48

200,64

0,78

1.588,94

1,00

Vm (Euro /Sup. construïda)

3.-VALOR REPERCUSSIÓ DE SÓL (F=(Vm(1-b))-(Cc+GP)
b=0,18 (Habitatge Lliure)
b=0,24 (Terciari)
b=0,09 (HPO RG i RC)
4.-QUOFICIENTS D'HOMOGENEITZACIÓ PER USOS
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200,64
664.041,38

51,77
46.868,23

lliure(m2)
0,00

779.798,34

Total st.
Resid.
4.396,45

6.730,10

ter.(m2)
130,00

sostre
Concert.(m2)
0,00

0,00

51,77
0,00

(m2)
4.526,45

710.914,93

(m2)
4.526,45

786.528,44

Barcelona, Febrer de 2018

Alfredo de Pedro Palomar

Els arquitectes,

Martín Sánchez Sanjuan

cobreix els costos d’urbanització i les càrregues urbanístiques previstes.

Així doncs, la viabilitat econòmica de la MPOUM proposada queda justificada pel valor de la finca que

d’àmbit”.

superior al del polígon i l’ampliació de l’àmbit d’urbanització i que el projecte defineix com a “obres fóra

despeses de reubicació d’una Estació Transformadora situada en el PAU1 i que suministra a un àmbit

encariment, respecte les previsions del PMU, justificat per la qualitat de la urbanització, l’assumeix de les

El projecte de reparcel.lació estableix unes càrregues urbanístiques estimades en 767.145,59 Euros, dels

435.927,93

Total
sostre

que les obres d’urbanització es determinen en 697.297,59 Euros, que representen 154,04 Euros/m2, un

157,49

ter.(m2)
905,29

Del valor del sòl per úsos obtenim el valor del sòl de la finca del PAU 1, objecte d’aquesta Modificació de

85.542,15

Total st.
Resid.
3.621,16

POUM en l’estat actual.

Supf.
sostre

Valor del Sòl de la finca UpA (PAU1) del PMU 2016

(m2)

157,49

lliure(m2)
2.172,69

142.571,30

HPO (m2) Concert.(m2)
905,29
543,18

UpA (PAU 1)
Valor Sostre
(Euros/m2st)

1.006,25

Total

D’acord al Decret 75/2014 del Pla Pel dret a l'habitatge, i l’Article 48, Els preus de venda del sòl urbanitzat
qualificat urbanísticament per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial seran equivalents al
seu valor residual, i no poden superar, en la zona geogràfica A, el 20% del preu màxim de venda per
metre quadrat de superfície útil dels habitatges amb protecció oficial de règim general i especial. A la
resta de zones geogràfiques el percentatge del preu màxim es redueix al 15%.

Malgrat la zona geogràfica corresponent a Montmeló és la A, la viabilitat financera de l’operació es fa
tenint en compte un preu de venda determinat d’acord al mercat inmobiliari actual i el valor del mòdul
per m2 de superfície d’útil és fixa en 1.576,64 Euros/m2sup útil, preu de zona B, amb lo que el valor del sòl
de nova planta no ha de superar 177,37 Euros/m2 de sostre, i aquest és el valor que otorguem al sòl de la
finca

177,37
779.798,34

Total
sostre

Així doncs, el valor de la finca amb la Modificació proposada, és fixa amb la màxima valoració que
permet el decret amb el del sostre de protecció oficial en règim general:

Supf.
(m2)
1.006,25

HPO (m2)
4.396,45

Valor del Sòl de la finca UpA (PAU1) de la MPOUM PAU1 PMU 2018

UpA (PAU 1)
Valor Sostre
(Euros/m2st)
Total
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IV.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànols d’informació
I-00.- Situació i Emplaçament
I-01.- Planejament vigent: zonificació
I-02.- Planejament vigent: ordenació
I-03.- Planejament vigent: Paràmetres edificatoris

Plànols d’ordenació
O-01.- Zonificació
O-02.- Ordenació de l’edificació
O-03.- Paràmetres edificatoris
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