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4.1. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LE S ACTUACIONS:  
 
 
4.1.1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest document es justifica la viabilitat econòmica dels distints sectors 
urbanístics de planejament i actuacions que contempla el Pla, a fi i efecte de 
constatar-ne la seva viabilitat així com d’ordenar-les en el temps, en funció dels seus 
objectius, prioritzant-los per al conjunt del municipi. 
 
El desplegament dels sectors o actuacions que preveu el Pla necessita inversions 
privades i públiques, que s’han de realitzar i finançar en un horitzó determinat i en un 
temps raonable en pro de la seva viabilitat i per tal d’aconseguir per al municipi, 
l’acompliment dels objectius de cadascuna de les operacions. Per tant, la funció 
principal de l’agenda i l’avaluació econòmica i financera és plantejar esquemes 
possibles de finançament privat i públic per aconseguir el desenvolupament efectiu 
del pla. 
 
De totes maneres hi ha operacions que no es programen en el temps, per bé que sí 
que se’n justifica la seva viabilitat econòmica, per tal de deixar certa flexibilitat al Pla 
de desenvolupar la seva ordenació tot adaptant-se en cada moment a les situacions 
que avui no es poden preveure, com ara la situació del mercat immobiliari, la 
conjuntura econòmica o les decisions que depenen de les altres administracions que 
no són el propi Ajuntament, promotor del present Pla. 
 
Finalment cal afegir que es defineix el caràcter públic o privat de cadascuna de les 
operacions i que se n’indica el sistema de gestió per al seu eficaç desenvolupament. 
 
 
4.1.2. DIRECTRIUS I ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAM ENT DEL PLA 
 
4.1.2.1. Marc legislatiu  
 
El Marc legal que defineix el contingut de l’Agenda i avaluació econòmica i financera 
són les disposicions dels articles 58 i 59 de la Llei d’urbanisme, que determinen, 
entre d’altres, que els Plans d’ordenació urbanística municipal han d’establir, per 
mitjà d’agenda, les determinacions pel què fa a les prioritats i a les previsions 
temporals de l’execució del Pla. 
 
El present Pla no incorpora Programa d’Actuació Urbanística Municipal. En la 
mesura que el Pla no l’incorpori, la present Agenda s’haurà d’actualitzar cada sis 
anys per acord de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, en l’article 163 d’aquest Text legal, s’estableix que l’Ajuntament haurà de 
constituir el seu patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, que haurà d’incorporar el sòl 
corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta 
que rebi en el desplegament dels sectors urbanístics, tant si són en sòl urbà com en 
sòl urbanitzable.  
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La gestió i, si s’escau, la transmissió dels béns que integren el Patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge així com els recursos econòmics que en formen part, han 
d’adequar-se a les finalitats que li corresponen d’acord amb la legislació urbanística: 
- Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de 
les poblacions i la millora de la qualitat de vida. 
- Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat. 
- Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar 
l’adquisició de sistemes urbanístics. 
- Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 
 
Per tant l’Ajuntament haurà de separar dels altres seus béns, els béns que integrin 
aquest patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, amb l’obligació també, de constituir 
un dipòsit específic per a l’ingrés dels fons obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió 
dels béns que integren aquest patrimoni. 
 
 
4.1.2.2. Objectius i directrius  
 
Els objectius de desenvolupament del Pla queden reflectits en la memòria 
d’ordenació, el model proposat opta clarament per concentrar el fet urbà i la 
urbanització entorn dels nuclis existents, apostant per la continuïtat del sòl 
urbanitzat, de manera que el procés urbanitzador sigui econòmic i racional, deixant 
com sòl de protecció agrícola i forestal la major part del terme municipal, mentre que 
es potencia el sistema d’equipaments per a usos públics.  
  
Pel que fa referència a l’Agenda de les actuacions del Pla i la seva avaluació 
econòmica i financera, s’estableixen dos grans conjunts d’actuacions: en primer lloc, 
aquelles que estan sotmeses a algun règim o tipus de gestió que ja garanteix el 
repartiment equitatiu de beneficis i càrregues i les que corresponen a actuacions 
pròpies dels sistemes generals, ja sigui el tractament de sòl per actuacions 
específiques com la urbanització de terrenys. 
 
El Pla s’ajusta a les determinacions de la Llei d’urbanisme sobre les cessions de sòl 
públic, garantint d’aquesta manera la viabilitat econòmica dels sectors del sòl 
urbanitzable delimitat. En qualsevol cas, la viabilitat econòmica de les actuacions ve 
garantida per un dimensionat de les densitats i de les edificabilitats d’acord amb els 
valors de centralitat dels mateixos terrenys. 
 
Els nous sectors s’hauran de desenvolupar assumint la totalitat de despeses dels 
serveis i urbanització, amb les cessions per equipaments i espais lliures, 
l'aprofitament urbanístic i la  reserva per a construcció dels habitatges de protecció 
oficial, si escau, sense suposar costos addicionals al conjunt del poble existent. 
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4.1.2.3. Estratègia del desenvolupament del pla 
 
4.1.2.3.1. Estratègies per al desenvolupament dels sistemes generals, plans 
especials i actuacions aïllades 
 
Es preveu un Pla especial urbanístic que engloba el Castell de Savassona i el seu 
entorn. Té per finalitat l’ordenació de l’espai, la regulació dels usos i les possibles 
intervencions de les diferents edificacions incloses en aquest àmbit. 
 
4.1.2.3.2. Estratègies per a la consolidació del sò l urbà 
 
Pel què fa a actuacions en sectors dins de sòl urbà, i donat el grau de consolidació 
que presenten els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, el Pla d’ordenació no preveu cap 
àmbit o sector de desenvolupament.  
 
Sí que es preveu, però, la urbanització de la zona verda provinent de la Modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l’àrea del Roquet, aprovada 
definitivament el 15 de maig de 1996, la qual anirà a càrrec de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles, amb l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona.  
 
En el cas de Fussimanya, es pretén la consolidació d’aquest àmbit, i ha estat objecte 
d’un conveni formalitzat entre els propietaris de l’àmbit i l’Ajuntament de Tavèrnoles. 
Els objectius d’aquest polígon són: 
 
- PAU 1. Fussimanya. 

 
Reconeixement de les actuals edificacions de caràcter residencial 
implantades majoritàriament al llarg dels anys 70. 
Admissió de noves construccions en els espais buits entre edificacions 
existents, com a nova ubicació de parcel·les disperses en el territori, i d'acord 
al Conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de 
l'àmbit. 
Finalització del procés urbanitzador de tot l'àmbit, en molts llocs precari i 
inclús inexistent. 

 
4.1.2.3.3. Estratègies per al desenvolupament del s òl urbanitzable 
 
En el sòl urbanitzable delimitat els plans parcials urbanístics, distribueixen el sòl 
urbanitzable amb els objectius següents: 
 
- El PPU 1. El Roquet sud. 

 
Omplir el buit físic que existeix entre els dos nuclis separats per la carretera. 
Millorar els accessos i comunicacions entre aquests dos nuclis, a partir de 
solucions consensuades amb la Diputació de Barcelona, a l’actuar en la seva 
àrea d’influència. 
Obtenir una peça de sòl en la part sud del nucli de Tavèrnoles, per tal de ser 
destinada primordialment a espais lliures, i, si s’escau, a equipaments públics. 
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Protegir l’espai posterior de les edificacions qualificades amb la clau 6c en el 
nucli del Roquet, tot prohibint-ne la implantació d’edificacions. 
Generar uns adequats espais de transició envers el sòl no urbanitzable de 
l’entorn de la riera de Tavèrnoles. 
 

- El PPU 2. Plans de can Riera 1. 
 
Permetre el desenvolupament d’un sector en que la major part dels seus 
terrenys són propietat de l’Institut Català del Sòl, classificat per les Normes 
Subsidiàries com a Sòl Urbanitzable industrial, per a la creació d’equipament 
privat educatiu a  l’entrada del municipi, i ben comunicat amb els municipis 
veïns.  
Admetre l’ús d’equipament privat educatiu, quedant prohibits els usos 
residencials a excepció de l’habitatge del vigilant. 
Aquest sector s’haurà de desenvolupar durant el primer quadrienni a partir de 
l’executivitat del POUM. En cas contrari, els terrenys passaran 
automàticament a estar classificats com a sòl urbanitzable no delimitat. 
Només en cas que aquest sector passi a estar classificat com a sòl 
urbanitzable no delimitat, es podran admetre altres usos diferents al docent, 
sempre i quan estiguin vinculats a usos d’equipaments privats i degudament 
justificats. 
 
 

El POUM també preveu un sector de sòl urbanitzable no delimitat: 
 
- El SND 1. El Roquet nord 

 
Disposar d’un espai de futur creixement residencial, ja previst en les actuals 
Normes Subsidiàries. 
 
 

Els sectors de planejament previstos ordenen i reparteixen, al seu interior, les 
càrregues i els beneficis derivats del planejament que les delimita. Els aprofitaments 
i les càrregues fixades per aquest Pla parteixen de la base que la viabilitat del sector 
es relaciona bàsicament amb el sostre i densitats assignades i en molta menor 
mesura en relació al percentatge de cessions, i per tant que els paràmetres 
assignats fan que es consideri als sectors econòmicament viables. 
 
El finançament dels diferents àmbits es realitzarà conforme a allò previst en la 
legislació en el moment de l’execució de cada àmbit de planejament o gestió, amb 
les condicions particulars que puguin derivar-se de l’aplicació dels convenis 
urbanístics subscrits per l’ajuntament. 
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4.1.3. AGENDA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 
4.1.3.1. Actuacions pautades. 
 
Pel que fa a la urbanització de la zona de lleure de l’àrea del Roquet, la qual va a 
càrrec de l’Ajuntament de Tavèrnoles amb l’ajut econòmic de la Diputació de 
Barcelona, es preveu la seva execució a mitjans de l’any 2015. 
 
D’altra banda, s’estableix una agenda d’execució de les diferents figures 
urbanístiques previstes al POUM atenent a les característiques de cada sector, a la 
relació entre ells i a la conveniència prioritària de l’assoliment dels seus objectius. 
Aquestes figures són el Polígon d’actuació urbanística i els Plans Parcials 
Urbanístics relacionats anteriorment.  
  
Aquesta agenda es programa de manera que, en el primer sexenni es 
desenvoluparan els següents sectors, per ordre de prioritat: 
 

PAU 1. Fussimanya. 
El PPU 1. El Roquet sud 
El PPU 2. Plans de can Riera 1. (Aquest sector s’haurà de desenvolupar 

durant el primer quadrienni a partir de l’executivitat de l’aprovació 
definitiva del POUM. En cas contrari, els terrenys passaran 
automàticament a ser classificats com a sòl urbanitzable no delimitat.) 

 
Per tant, d’una banda es pretén donar solució a la problemàtica urbanística del 
sector de Fussimanya, per tal de disposar dels serveis urbanístics adequats i 
finalitzar el procés urbanitzador, en molts llocs precari i inclús inexistent. D’altra 
banda, es pretén l’actuació que permeti ordenar l’espai físic existent entre els nuclis 
de població de Tavèrnoles i el Roquet, i per últim, la disposició de sòl per a 
equipament privat educatiu a l’entrada del municipi. 
 
Pel que fa a l’àmbit de sòl urbà no consolidat PAU-1 Fussimanya, i d’acord a l’article 
68.2.h) del Reglament de la Llei d’urbanisme, es considera prudent estimar que 
l’execució de les obres d’urbanització d’aquest sector podrien estar finalitzades a 
principis de l’any 2017. Respecte a l’edificació pendent en aquest polígon, i tenint en 
compte la dinàmica del sector immobiliari dels darrers anys, i les característiques del 
municipi, resulta molt difícil preveure’n el seu esgotament. Tot i això, part de 
l’edificabilitat admesa podria ser materialitzada una vegada executades les obres 
d’urbanització, concretament la de la clau 8a (hoteler (residencial temporal), atesa la 
voluntat dels promotors de la nova activitat. La resta de sostre de serveis i el sostre 
residencial de nova creació podria ser materialitzat en el primer sexenni, tot i la 
dificultat de previsió que s’ha esmentat anteriorment. 
 
Aquest sector no contempla reserves per a habitatge de protecció. 
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4.1.3.2. Normes per al desenvolupament de l’agenda.  
 
A. Qualsevol modificació del POUM que suposi la inclusió d’un nou àmbit de 
planejament o gestió urbanística implicarà la revisió i modificació de la present 
Agenda. 
B. Als efectes de l’Agenda s’entén per desenvolupament d’un sector la compleció 
dels tràmits administratius amb aprovació definitiva de projecte urbanístic 
d’ordenació (si s’escau), projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització. 
C. Qualsevol modificació de l’agenda motivada per l’aplicació dels punts anteriors 
suposarà la nova redacció de la mateixa. 
D. L’Agenda es revisarà cada sis anys, o justificadament quan es consideri 
necessari. 
 
 
4.1.4. ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS 
 
Respecte a la urbanització de la zona de lleure de l’àrea del Roquet, per Resolució 
de l’Alcaldia de 29 de desembre de 2014, les obres d’adequació d’aquesta zona de 
lleure van ser adjudicades per un preu de contracte de 11.497,95 €, i 2.414,57 € en 
concepte d’IVA, i amb un termini d’execució màxim de 3 mesos, i així es té 
contemplat en els Pressupostos per a l’any 2015. 
 
 
Es presenta a continuació una taula resum que contempla els costos d’urbanització 
dels sectors de planejament previstos en el pla d’ordenació: 
 

 
(*) = les previsions d’espais que consten per a l’àmbit de sòl urbanitzable no delimitat SND1 
El Roquet Nord són de caràcter estimatiu, atès que el futur Pla parcial urbanístic de 
delimitació serà el que en concretarà definitivament les seves cessions, aprofitaments, 
edificabilitats i densitats. Tanmateix, es fa una previsió partint dels paràmetres fixats en el 
Pla parcial urbanístic PPU1 El Roquet Sud, donada la seva similitud pel que fa a usos, 
tipologies i ordenacions del sòl. 
 

PAU sup m² cost €/m² cost € cost total €

PAU 1. Fussimanya vialitat 35.379 45 1.592.055

verd públic 14.723 5 73.615 1.665.670
14.723

PPU sup m² cost €/m² cost € cost total €

PPU 1. El Roquet sud vialitat 6.026 100 602.600

verd públic 8.838 20 176.760 779.360

PPU 2. Plans de can Riera 1 vialitat 2.134 60 128.040

verd públic 13.869 8 110.952 238.992

SND sup m² cost €/m² cost € cost total €

SND 1. El Roquet nord (*) vialitat 3.022 100 302.200

verd públic 6.295 20 125.900 428.100
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En l’estimació d’aquests costos no s’ha tingut en compte el 13% de despeses 
generals, el 6% de benefici industrial, el 21% d’IVA, així com totes aquelles 
despeses necessàries referents a la direcció facultativa i estudis de seguretat i salut. 
En l’avaluació dels costos, caldrà incorporar-hi també les indemnitzacions 
procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de plantacions, 
d’obres i d’instal·lacions, així com les servituds i càrregues, drets d’arrendament i 
qualsevol altre derivat de l’aplicació de l’article 120 de la Llei d’urbanisme. 
 
Aquesta estimació de costos no pot quedar en cap cas invalidada degut a 
modificacions en la legislació urbanística que obliguessin a un diferent repartiment 
de les càrregues d’urbanització dels sectors. En aquest cas serien els propis sectors 
els qui, durant el procés de reparcel·lació, haurien de repartir internament les 
diferències que es poguessin generar.  
 
Els costos que s’han tingut en compte contemplen les següents despeses: 
.urbanització bàsica. 
.urbanització complementària. 
.repercussions a la xarxa de sanejament (conveni ACA). 
.despeses d’honoraris i gestió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES – Text refós 
Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions. Informe de sostenibilitat econòmica   10 

4.1.5. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LES ACTUAC IONS 
 
4.1.5.1. Introducció 
 
En referència a la urbanització de l’espai de lleure de l’àmbit del Roquet, el President 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic local de la Diputació de Barcelona, 
en data 28 d’octubre de 2014, dicta un decret (ref. Reg. 9626/14), en el qual s’atorga 
un ajut econòmic, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb codi 
14/X/112250, per un import de 12.000 €. 
 
D’altra banda, per tal d’avaluar la viabilitat econòmica d’un sector s’ha procedit al 
càlcul del valor de repercussió net en cada àmbit previst en el Pla d’ordenació. 
 
Aquest valor de repercussió net és el diferencial entre el valor de repercussió mitjà 
brut estimat i les despeses previstes en el sector, de manera que la viabilitat 
econòmica es dóna sempre i quan aquest valor sigui positiu. 
 
 
4.1.5.2. Estimació dels valors de repercussió per t ipologies 
 
A partir dels estudis de mercat, i amb aplicació de la fórmula del càlcul del valor de 
repercussió del mètode residual estàtic, F = VM x (1-b) - Σ Ci , en que: 
  F =  Valor de repercussió. 
  VM = Valor de l’immoble, en la hipòtesis d’edificació acabada. 
  b =  Marge o benefici net del promotor en tant per ú. 
  Ci = Cadascuna de les despeses necessàries a considerar, 
S’obtenen els següents valors de repercussió segons les diferents tipologies: 
 
-Habitatge unifamiliar aïllat renda lliure,    350,00 €/m2. 
 

Partint d’un valor mitjà de venda de sostre per a habitatge unifamiliar de 
l’ordre de 1.900 €/m2, un marge o benefici del 0,18, i unes despeses de 
1.163,39 €/m2 (B.E.C. del primer trimestre de 2015, per a xalet senzill), s’obté: 
 
F = 1.900,00 x (1 – 0,18) – 1.163,39 €/m2 =  394,61 €/m2. 
 
No obstant, es considera prudent arrodonir a la baixa aquest valor, fins als 
350,00 €/m2 proposats. 

 
-Comercial o serveis,       100,00 €/m2. 
-Industrial,         100,00 €/m2. 
-Equipament privat educatiu,      100,00 €/m2. 
 

Es creu coherent preveure un únic valor de repercussió comú per a aquestes 
tipologies edificatòries, donada la seva similitud constructiva i d’usos. Partint 
d’un valor mitjà de venda de sostre comercial o industrial (i assimilant el 
d’equipament privat educatiu), de l’ordre de 800 €/m2, un marge o benefici del 
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0,24, i unes despeses de 474,55 €/m2 (B.E.C. del primer trimestre de 2015, 
per a nau industrial), s’obté: 
 
F = 800,00 x (1 – 0,24) – 474,55 €/m2 =  133,45 €/m2. 
 
No obstant, i a l’igual que en el cas del valor de l’habitatge unifamiliar, es 
considera prudent realitzar un arrodoniment a la baixa, fins als 100,00 €/m2 
proposats. 

 
 
Per al càlcul dels valors de repercussió del sostre protegit, la fórmula a aplicar és la 
següent: 
  F = 20% VMax x 0.80 
  en que: 
  F =  Valor de repercussió. 

VMax =   Preu màxim de venda per a habitatge protegit (€/m2 útil); 
municipi inclòs en la zona D. 

S’obtenen els següents valors de repercussió: 
 
-Habitatge de protecció pública (règim general),     194,05 €/m2. 
-Habitatge de protecció pública (règim concertat),     218,30 €/m2. 
 
 
4.1.5.3. Viabilitat econòmica de les actuacions 
 
Seguidament s’inclou l’estudi que justifica la viabilitat de cada polígon previst en el 
Pla d’ordenació: 
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PAU 1. FUSSIMANYA. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 
 
Superfície de l’àmbit    209.832 m² 
Edificabilitat bruta màxima   0,1574 m² sostre / m² sòl 
Sostre màxim edificable      33.031 m² 
  (Clau 6d       13.650 m² 
  Clau 6e       17.150 m² 
  Clau 7             437 m² 
  Clau 8a         1.200 m² 
  Clau 8c            594 m² 
Densitat bruta total    4,2 hab / ha 
Nombre màxim d’habitatges     88 unitats 
      (49 existents + 39 de nova creació) 
Sistema d’actuació    Reparcel·lació per compensació bàsica 
 
DISTRIBUCIÓ DEL SÒL 
 
Sòl públic     51.478 m²  24,53 % 
  Vials      35.379 m²  16,86 % 
  Zones verdes     14.723 m²    7,02 % 
  (en terrenys amb pendent superior al 20%) 
  Serveis tècnics      1.376 m²    0,65 % 
 
Sòl privat   158.354 m²  75,47 % 
  Clau 6d     46.319 m²  22,08 % 
  Clau 6e     91.052 m²  43,39 % 
  Verd privat       9.783 m²    4,66 % 
  Clau 7        2.196 m²    1,05 % 
  Clau 8a       7.234 m²    3,45 % 
  Clau 8c       1.770 m²    0,84 % 
 
Repartiment aprofitament i valor de repercussió mit jà 
 

En aquest sector es permeten les tipologies edificatòries i sostre màxim segons el 
següent quadre, així com el percentatge del sostre de cada tipologia respecte al 
sostre total. L’aplicació dels percentatges de cada tipologia als valors de repercussió 
estimats, permeten obtenir un valor de repercussió mitjà per a aquest polígon, el 
qual queda fixat segons la següent justificació: 

PAU 1 
Tipologia Sostre % sostre F Valor 

Unifamiliar lliure (existent)      17.150         51,92          350,00            181,72   

Unifamiliar lliure (nou)      13.650         41,33          350,00            144,65   

Industrial           437           1,32          100,00                1,32   

Serveis (hoteler)        1.200           3,63          100,00                3,63   

Serveis (restauració)           594           1,80          100,00                1,80   

     TOTALS      33.031       100,00              333,12   
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D’aquesta manera, el valor de repercussió mitjà per al sector es fixa en 333,12 €/m2 
de sostre. 
 
 
Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. Sostre  d’aprofitament privat. 
 
La cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic, a concretar en el futur projecte de 
reparcel·lació, es preveu en el 10% del nou sostre admès en el polígon, fixat en 
15.056 m2 d’acord al següent repartiment: 
.Unifamiliar lliure: 13.650 m2 
.Industrial: 87 m2 
.Serveis (hoteler): 1.200 m2 
.Serveis (restauració): 119 m2 
 
Per tant, la previsió inicial de cessió del 10 % de l’aprofitament urbanístic, a l’espera 
de que el futur projecte de reparcel·lació la concreti definitivament, es quantifica en 
1.506 m2. En conseqüència, el total de sostre d’aprofitament privat del polígon 
equival a: 
 
33.031 m2 (total admès) – 1.506 m2 (10% A.U.) =    31.525 m2 
 
 
Despeses estimades 
 

sup m² cost €/m² cost € cost total € 

vialitat 35.379 45,00 1.592.055,00 
1.665.670,00 

verd públic 14.723 5,00 73.615,00 
 
La repercussió d’aquestes despeses, per sostre d’aprofitament privat del sector, 
representa: 1.665.670,00 € / 31.525 m2 = 52,84 €/m2. 
 
 
Valor de repercussió net 
 
El diferencial entre el valor de repercussió mitjà brut estimat i les despeses previstes 
en el sector permeten obtenir el valor de repercussió net: 
 
333,12 €/m2 - 52,84 €/m2 = 280,28 €/m2  
 
 
Queda justificada, per tant, la viabilitat econòmica del polígon d’actuació número 1. 
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PPU 1. EL ROQUET SUD. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 
 
Superfície de l’àmbit     40.174 m² 
  1a       38.070 m² 
  1b         2.104 m² 
 
Edificabilitat bruta màxima    0,226 m² sostre / m² sòl 
Sostre màxim edificable     9.100 m² 
  Sostre mínim habitatges de protecció pública        700 m² 
  Sostre màxim habitatges de renda lliure  8.400 m² 
Densitat bruta total     7,2 hab / ha 
  Densitat habitatges de protecció pública  1,2 hab / ha 
  Densitat habitatges de renda lliure   6,0 hab / ha 
Nombre màxim d’habitatges      29 unitats 
  Nombre mínim habitatges de protecció pública      5 unitats 
  Nombre màxim habitatges de renda lliure    24 unitats 
 
Sistema d’actuació     Reparcel·lació per compensació bàsica 
 
DISTRIBUCIÓ DEL SÒL 
 
Sòl públic     18.078 m²  45,00 % 
  Vials        6.026 m²  15,00 % 
  Zones verdes       8.838 m²  22,00 % 
  Equipaments       3.214 m²    8,00 % 
 
Sòl privat     22.096 m²  55,00 % 
  Clau 32 – 32 hpo    22.096 m²  55,00 % 
   
 
Repartiment aprofitament i valor de repercussió mit jà 
 

En aquest sector es permeten les tipologies edificatòries i sostre màxim segons el 
següent quadre, així com el percentatge del sostre de cada tipologia respecte al 
sostre total. L’aplicació dels percentatges de cada tipologia als valors de repercussió 
estimats, permeten obtenir un valor de repercussió mitjà per a aquest polígon, el 
qual queda fixat segons la següent justificació: 
 

Tipologia Sostre % sostre F Valor 

Unifamiliar lliure  8.400         92,31          350,00            323,08   

Unifamiliar HPO règim general  420         4,61         194,05              8,94   

Unifamiliar HPO règim concertat    280         3,08          218,30              6,72   

TOTALS  9.100       100,00              338,74   
 
D’aquesta manera, el valor de repercussió mitjà per al sector es fixa en 338,74 €/m2. 
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Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic. Sostre  d’aprofitament privat. 
 
La cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic, d’acord a les disposicions de l’article 
45 de la Llei d’urbanisme, comporta la següent regularització: 
 

Sostre total aprofitament privat: 85% de 9.100 m2 =  7.735 m2. 
 
 
Despeses estimades 
 

sup m² cost €/m² cost € cost total € 

vialitat 6.026 100,00 602.600,00 
779.360,00 

verd públic 8.838 20,00 176.760,00 
 
La repercussió d’aquestes despeses, per sostre d’aprofitament privat del sector, 
representa: 779.360,00 € / 7.735 m2 = 100,76 €/m2. 
 
 
Valor de repercussió net 
 
El diferencial entre el valor de repercussió mitjà brut estimat i les despeses previstes 
en el sector permeten obtenir el valor de repercussió net: 
 
338,74 €/m2 - 100,76 €/m2 = 237,98 €/m2  
 
 
Queda justificada, per tant, la viabilitat econòmica del pla parcial número 1. 
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PPU 2. PLANS DE CAN RIERA 1. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 
 
Superfície de l’àmbit     106.670 m² 
 
Edificabilitat bruta màxima    0,095 m² sostre / m² sòl 
Sostre màxim edificable     10.168 m² 
Densitat      0 hab / ha 
 
Sistema d’actuació     Reparcel·lació per compensació bàsica 
 
DISTRIBUCIÓ DEL SÒL 
 
Sòl públic     22.403 m²  21,00 % 
  Vials        2.134 m²    2,00 % 
  Zones verdes     13.869 m²  13,00 % 
  Equipaments       6.400 m²    6,00 % 
 
Sòl privat      84.267 m²  79,00 % 
  Clau 38      84.267 m²  79,00 % 
 
Repartiment aprofitament i valor de repercussió mit jà 
 

En aquest sector es permeten les tipologies edificatòries i sostre màxim segons el 
següent quadre, així com el percentatge del sostre de cada tipologia respecte al 
sostre total. L’aplicació dels percentatges de cada tipologia als valors de repercussió 
estimats, permeten obtenir un valor de repercussió mitjà per a aquest polígon, el 
qual queda fixat segons la següent justificació: 
 

Tipologia  Sostre   % sostre   F   Valor  

Equipament privat educatiu      10.168       100,00          100,00            100,00   

TOTALS      10.168       100,00              100,00   
 
D’aquesta manera, el valor de repercussió mitjà per al sector es fixa en 100,00 €/m2. 
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Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic. Sostre  d’aprofitament privat. 
 
La cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic, d’acord a les disposicions de l’article 
45 de la Llei d’urbanisme, comporta la següent regularització: 
 

Sostre total aprofitament privat: 85% de 10.168 m2 =  8.643 m2. 
 
 
Despeses estimades 
 
Per a la valoració de les despeses d’urbanització associades al desenvolupament 
d’aquest sector, es té en compte que, atesa la situació i la finalitat dels espais lliures 
públics (pensats com a una transició entre la parcel·la resultant i el sòl no 
urbanitzable i la reserva viària contigus), aquests tindran un tractament tou, 
consistent, bàsicament, en la plantació de gespa i arbrat, i sense incloure elements 
urbans que en distorsionin aquest caràcter. 
 
Alhora, les despeses previstes per a la vialitat també parteixen d’un cost unitari més 
reduït respecte les previsions en altres sectors, donat el poc moviment de terres 
necessari i la contigüitat a un element viari com la carretera BV-5213, que li servirà 
d’accés. 
 
 

sup m² cost 
€/m² 

cost € cost total € 

vialitat 2.134 60,00 128.040,00 
238.992,00 

verd públic 13.869 8,00 110.952,00 
 
La repercussió d’aquestes despeses, per sostre d’aprofitament privat del sector, 
representa: 238.992,00 € / 8.643 m2 = 27,65 €/m2. 
 
 
Valor de repercussió net 
 
El diferencial entre el valor de repercussió mitjà brut estimat i les despeses previstes 
en el sector permeten obtenir el valor de repercussió net: 
 
100,00 €/m2 - 27,65 €/m2 = 72,35 €/m2  
 
 
Queda justificada, per tant, la viabilitat econòmica del pla parcial número 2. 
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SND 1. EL ROQUET NORD. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 
 
Superfície màxima de l’àmbit (sense caràcter definitiu)    25.180 m² 
 
Reserves de sòl públic (sistemes) 
Les cessions per a sistemes seran, com a mínim, les establertes a l'article 65 de la Llei d'urbanisme i 
concordants del seu Reglament, i s'acabaran de definir en el moment del desenvolupament del 
sector, en funció de les necessitats del municipi. 
 
El sòl d'aprofitament privat, edificabilitat i densitats màxims seran concretats en el corresponent pla 
parcial de delimitació. 
 
Sistema d'actuació Iniciativa privada en la formulació del planejament derivat. Sistema de 

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
 
Repartiment aprofitament i valor de repercussió mit jà 
 
Atès que els paràmetres definitius que ordenaran aquest sector seran concretats en 
el corresponent pla parcial urbanístic de delimitació, s’ha fet una estimació d’aquests 
partint dels fixats en el Pla parcial urbanístic PPU1 El Roquet sud, amb el qual limita, 
i considerant que les tipologies, característiques i ordenació d’ambdós sectors són 
assimilables. Per tant, els resultats obtinguts en les següents justificacions tenen un 
caràcter estimatiu. 
 
La previsió de tipologies a implantar i el valor de repercussió resultant són: 
 

Tipologia  Sostre   % sostre   F   Valor  

Unifamiliar lliure  5.511         95,16          350,00            333,06   

Plurifamiliar HPO règim general    280           4,86          194,05                9,43   

TOTALS 5.791      100,00              342,49   
 
D’aquesta manera, el valor de repercussió mitjà per al sector es fixa en 342,49 €/m2. 
 
 
Cessió de l’aprofitament urbanístic. Sostre d’aprof itament privat. 
 
A efectes de càlcul, es considera una cessió del 15% en concepte d’aprofitament 
urbanístic, comportant la següent regularització: 
 

Sostre total aprofitament privat: 85% de 5.791 m2 =  4.922 m2. 
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Despeses estimades 
 

sup m² cost €/m² cost € cost total € 

vialitat 3.022 100,00 302.200,00 
428.100,00 

verd públic 6.295 20,00 125.900,00 
 
La repercussió d’aquestes despeses, per sostre d’aprofitament privat del sector, 
representa: 428.100,00 € / 4.922 m2 = 86,98 €/m2. 
 
 
Valor de repercussió net 
 
El diferencial entre el valor de repercussió mitjà brut estimat i les despeses previstes 
en el sector permeten obtenir el valor de repercussió net: 
 
342,49 €/m2 - 86,98 €/m2 = 255,51 €/m2  
 
 
Queda justificada, per tant, la viabilitat econòmica del sector de sòl urbanitzable no 
delimitat número 1. Tanmateix, es reitera que, per al desenvolupament d’aquest 
sector es requereix del pertinent Pla parcial urbanístic de delimitació, el qual 
concretarà les reserves de sòl públic, aprofitaments, edificabilitat i densitat màximes, 
essent l’anterior justificació de la viabilitat econòmica únicament estimativa. 
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4.2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  
 
 
4.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
L’article 59.3 de la Llei d’urbanisme, comporta l’obligatorietat d’incorporar a la 
documentació de la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal un 
Informe de sostenibilitat econòmica.  
 
L’esmentat Informe de sostenibilitat econòmica, segons el text legal, “ha de contenir 
la justificació i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 
l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris”. 
 
Aquesta disposició introduïda a la llei d’urbanisme catalana és conseqüència de 
l’adaptació a aquesta del què estableix l’article 15 “evaluación y seguimiento de la 
sostenibilidad del desarrollo urbano”, dins del Títol II sobre bases de règim del sòl, 
de la “Ley del suelo 8/2007”, de 28 de maig, avui “Real Decreto legislativo 2/2008”, 
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la “Ley del Suelo”.  Aquest text 
legal, en la seva part d’exposició de motius, manifesta el següent: 
 
“Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las 
Administraciones con que la Ley abre su Título II. 
 
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución 
urbanísticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano 
estrictamente sectorial, por su incedencia en el crecimiento económico, en la 
protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura unos 
estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no 
meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los 
planes sobre la economía y el medio ambiente.  
 
La efectividad de estos estándares exige que las actuaciones urbanizadoras de 
mayor envergadura de impacto, que producen una mutación radical del modelo 
territorial, se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenación. 
Además, la Ley hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluación y 
seguimiento, con el objeto de integrar en él la consideración de los recursos e 
infraestructuras más importantes. 
 
Esta integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y 
la celeridad de los procedimientos en los que se insertan.” 
 
D’acord amb l’anterior caldrà doncs, demostrar la sostenibilitat econòmica de les 
actuacions de major envergadura que preveu el present pla d’ordenació i que 
produeixin una mutació radical del model territorial, que són bàsicament els nous 
sectors de creixement que el pla d’ordenació preveu establir al sòl urbà no consolidat 
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i al sòl urbanitzable, i el condicionament de la zona verda del nord del sector del 
Roquet, en sòl urbà consolidat. 
 
Finalment caldrà també justificar la suficiència i adequació del sòl que el present pla 
d’ordenació destina a usos productius. 
 
4.2.2. DESPESES I INGRESSOS IMPUTABLES ALS SECTORS EN SÒL URBÀ 
NO CONSOLIDAT I EN SÒL URBANITZABLE QUE PREVEU EL P LA 
 
En aplicació del què disposa l’article 59.3 de la Llei d’urbanisme es valoren els 
impactes sobre les finances de l’Ajuntament de Tavèrnoles, en tant que 
administració responsable de la implantació i del manteniment de les infraestructures 
i dels serveis que es corresponen a la implantació del següents sectors en sòl urbà 
no consolidat i en sòl urbanitzable.  
 

  Sector superfície m² usos 
Sòl urbà no consolidat P.A.U. 1 Fussimanya 209.832 Residencial 

Sòl urbanitzable delimitat 
P.P.U. 1. El Roquet sud 40.174 Residencial 

P.P.U. 2. Plans de can Riera 1 106.670 
Equipament 

educatiu 
Sòl urbanitzable no 

delimitat 
S.N.D. 1. El Roquet nord 25.180 Residencial 

 
A tal propòsit es fixen els criteris següents: 

a) Despeses: atès que el concepte de “sostenibilitat” apel·la preferentment al 
manteniment de la qualitat urbana en el transcurs del temps, ens basem 
en l’anàlisi d’aquelles actuacions que cal mantenir constantment en relació 
a l’activitat urbana directa sobre el territori, considerant que altres serveis 
de caràcter personal o social associats als habitants es prestaran 
igualment, amb independència que els seus destinataris habitin als àmbits 
de nou creixement o a un altre indret. 

b) Ingressos: pel mateix motiu anterior es consideren també només els 
definits com a “constants en el temps” exclosos els que per tenir 
consideració de “preu públic” són repercutits directament als usuaris. 
 

Detall dels paràmetres associats al desenvolupament: 
 
ÀMBITS RESIDENCIALS 

Sostre 
HPP-

General 
i especial 

Superfície 
Sector 

Coef. Edif. 
Bruta 

residencial 
Sostre 

residencial 

Sostre 
HPP-

Concertat 
Sostre 

altres usos 
Sostre 
màxim 

m² m²st/m²s m² m² m² m² m² 

PAU 1 Fussimanya 209.832 0,157 30.800 
    

2.231 
 

33.031 

PPU 1 El Roquet sud       40.174   0,226         9.100   
 

       420                  280   
 

  
 

           9.100   

SND 1 (*) El Roquet nord       25.180   0,23 5.791                        280                                   5.791   

            
TOTALS      275.186            45.591            700               280                 2.231               47.922   
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(*) = Paràmetres del sector SND1 El Roquet nord estimatius, a partir de l’assimilació de 
paràmetres del sector contigu del Pla parcial urbanístic PPU1 El Roquet sud. 
 
ÀMBIT D’EQUIPAMENT PRIVAT EDUCATIU 

Superfície 
Sector 

Coef. Edif. 
Bruta 

residencial 
Sostre 
màxim 

m² m²st/m²s m² 

PPU 2 Plans de can Riera 1     106.670                   0,095          10.168   

TOTALS     106.670             10.168   

 
 
4.2.3. DADES BÀSIQUES PEL CÀLCUL DE LES DESPESES I JUSTIFICACIÓ DE 
LA SUFICIÈNCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS PRODUCTIUS 
 
Per la justificació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions de major 
envergadura que preveu el pla d’ordenació i que produeixin una mutació radical del 
model territorial, cal tenir en compte els principals indicadors bàsics que aquest 
estableix per a cadascuna de les actuacions, per poder valorar posteriorment el seu 
potencial impacte respecte les finances públiques de l’Administració, que serà la 
responsable del seu manteniment. 
 
Els indicadors bàsics a tenir en compte per a cadascuna de les actuacions són: 
 

- El sostre edificable màxim. 
- La superfície dels espais lliures i de la vialitat. 

 
En relació al sostre edificable màxim, el pla d’ordenació preveu, per a usos 
eminentment residencials, 45.591 m² de sostre (i tenint en compte que el sector de 
sòl urbanitzable no delimitat concretarà els seus paràmetres mitjançant el 
corresponent pla parcial urbanístic de delimitació, preveient-se una estimació no 
definitiva del seu sostre màxim edificable). La major part d’aquest sostre previst pel 
pla es concentra a l’àmbit de Fussimanya, on, a falta del corresponent projecte de 
reparcel·lació que acabi de concretar les seves edificacilitats, es preveu un sostre 
residencial total de 30.800 m², dels quals 17.150 m² es corresponen a sostre 
existent, i 13.650 m², a nou sostre residencial. D’altra banda, per a usos de serveis i 
d’equipament privat educatiu es preveuen 11.962 m² de sostre edificable, i per a 
usos industrials, 437 m². 
 
El sostre edificable, quan assoleix la condició d’edificat, significa l’assoliment dels 
objectius que el pla d’ordenació estableix per als usos residencials o productius. Per 
a l’assoliment d’aquests objectius és necessària la urbanització de la vialitat i dels 
espais lliures de cadascuna de les actuacions. 
 
El pla d’ordenació preveu així, la urbanització de 48.567 m² de vialitat i 54.791 m² 
d’espais lliures, a més de 4.641 m2 en la zona verda de l’àmbit del Roquet. Cal fer 
l’incís que la major part de la vialitat es correspon a terrenys així qualificats dins 
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l’àmbit del Polígon d’actuació de Fussimanya, per tal de condicionar l’espai viari 
actualment existent. 
 
El desenvolupament dels sectors urbanístics comportarà la cessió gratuïta a 
l’Ajuntament d’aquests sòls destinats a espais lliures i a vialitat, els quals s’hauran de 
cedir també, urbanitzats. Per aquesta raó no es pot considerar aquesta despesa com 
a despesa de manteniment.  
 
Les despeses públiques de manteniment dels espais lliures i de la vialitat, per tant, 
restada la despesa principal d’urbanització, es podran sufragar pels ingressos que 
l’administració responsable rebrà en concepte d’IBI i d’altres ingressos que generarà 
el nou assentament residencial o productiu. 
 
Es pot concloure doncs, que les actuacions d’envergadura que preveu el pla 
d’ordenació no comportaran cap increment de la despesa pública de manteniment 
de carrers i espais lliures, tal com es justificarà en l’apartat següent amb més detall.  
 
En relació a la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos 
d’equipament privat educatiu, aquest pla d’ordenació proposa, en les seves 
actuacions a desenvolupar, usos residencials i productius, de tal manera que el 
sostre màxim resultant es reparteix en un 58 % destinat a habitatge i un 36 % 
destinat a usos de serveis. Aquests nous habitatges i activitats milloraran el 
comportament de la hisenda municipal, ja que, atès que són actuacions 
urbanístiques amb importants coeficients d’edificabilitat i densitat, que afavoreixen el 
principi general de desenvolupament urbanístic sostenible, el saldo benefici-despesa 
és positiu i favorable a l’administració.  
 
Així mateix, les diverses actuacions que proposa el pla són dissenyades de tal 
manera que es realitzaran sota el principi de la diversitat en la composició social i la 
diversitat dels usos productius, que garanteixen un important nivell d’auto contenció 
en la relació entre els residents i els llocs de treball.  
 
ÀMBITS RESIDENCIALS 

Superfície 
Sector 

Coef. Edif. 
Bruta 

residencial 
Sostre 

residencial 
Zones 
verdes Vialitat 

m² m²st/m²s m² m² m² 

PAU 1 Fussimanya     209.832                   0,157          30.800   
 

      14.723              35.379    

PPU 1 El Roquet sud       40.174                   0,226            9.100            8.838                6.026   

SND 1 El Roquet nord       25.180                   0,23             5.791            6.295                4.400    

        TOTALS      275.186            45.691   
 

      40.922              46.433    
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ÀMBIT SERVEIS - EQUIPAMENT PRIVAT EDUCATIU 

Superfície 
Sector 

Coef. Edif. 
Bruta 

residencial 
Sostre 
màxim 

Zones 
verdes Vialitat 

m² m²st/m²s m² m² m² 

PAU 1 Fussimanya            1.794                           

PPU 2 Plans de can Riera 1     106.670                   0,095          10.168          13.869               2.134    

TOTALS     106.670             11.962   
 

      13.869              2.134    

 
 
4.2.4. PONDERACIÓ DE L’IMPACTE DE LES ACTUACIONS EN  LES FINANCES 
MUNICIPALS 
 
El pla d’ordenació estableix actuacions tant en sòl urbà no consolidat com en sòl 
urbanitzable, a part de la urbanització d’una zona verda en sòl urbà consolidat en 
l’àmbit del Roquet. Com s’ha dit, amb el desenvolupament total de les actuacions, hi 
haurà més espais lliures i carrers, en la quantitat de 54.791 m² i 48.567 m² de 
superfície respectivament, més els 4.641 m² de zona verda de l’àmbit del Roquet. 
 
Respecte a aquestes superfícies, i donades les característiques del municipi i dels 
espais a mantenir, es considera un cost de manteniment d’entre 1,20 i 1,50 €/m² i 
any pels carrers i d’entre 0,40 i 0,60 €/m² i any pels espais lliures, que per tant, i pel 
conjunt de superfícies considerades, s’estableixen unes necessitats d’inversió en 
termes de manteniment tal com es detalla en el següent quadre: 
 

Cost manteniment Cost anual Cost anual 

  €/m2 anual 1 2 

 Manteniment espais lliures  0,40 - 0,60 23.772,80 35.659,20 

 Manteniment espais vialitat  1,20 - 1,50 58.280,40 72.850,50 

 
Dels diferents valors anteriors, la mitjana del cost del manteniment del sistema 
d’espais lliures i la nova vialitat es situa en la quantitat de 95.281 €/any. 
 
El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en les 
noves actuacions del pla d’ordenació tindran un manteniment que, entre d’altres fons 
d’ingressos, procediran de la recaptació en concepte d’Impost de Béns Immobles 
(IBI) que l’ajuntament recaptarà de les noves construccions. No s’anomena aquí 
l’import de les llicències per a l’assoliment de les edificacions o l’establiment dels 
usos productius, ni altres taxes o càrrecs que generaran per a l’administració 
responsable. 
 
En termes generals la mitjana de valors procedents de l’IBI se situa en la major part 
dels municipis en un valor mitjà de 1,50 €/m² sostre i any. Si aquests valors es 
centren sobre els sòls destinats a usos residencials i en situacions de barris de nova 
generació, aquests valors són molt més elevats, situant-se per sobre dels 3,00 €/m² 
sostre i any.  
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Si s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre dels sectors 
de desenvolupament urbanístic d’aquest pla d’ordenació, amb una mitjana situada 
en 2,00 €/m² i any, s’obtenen uns ingressos de l’ordre de 116.180 €/anuals que 
cobreixen de manera suficient la despesa de 95.281 €/any. 
 
  
 
 
 
 


