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Introducció

Un any més, la Federació de Municipis de Catalunya organitza el
Seminari tècnic local, amb l’objectiu de contribuir a la formació
continuada dels tècnics al servei de l’Administració local, i estableix un fòrum on poden rebre informació sobre les novetats
legislatives importants i la normativa tècnica que s’han produït darrerament, i també sobre “l’estat de l’art” de diferents matèries
del seu interès.
La confecció del programa d’aquesta edició, l’onzena, com és tradicional,
s’ha dut a terme a partir de la informació recollida a través de les enquestes que vam rebre al final del curs passat.
També s’han tingut en compte els canvis normatius que s’han produït o
que està previst que es produeixin al llarg d’aquest any, la qual cosa ha condicionat el contingut i el calendari de les sessions.
Atès que el Seminari vol incidir en els aspectes formatius dels tècnics de les
administracions locals, el contingut del programa té un component tècnic
ben definit i s’ocupa de temes molt variats, que en aquests moments constitueixen, per una o altra raó, temes d’interès especial per als tècnics locals
i amb gran incidència en la seva activitat diària.
Novament, el medi ambient té un paper rellevant en el programa: la gestió
racional de l'aigua i els residus sòlids urbans i els canvis normatius en la
Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental. Hi dedicarem gairebé dues sessions i posarem un èmfasi especial en les valoracions urbanístiques i d’activitats.
Aquest tema acostuma a presentar dificultats per la seva complexitat.
Enguany, la visita tècnica s’emmarca en el tema de l’habitatge, concretament en la remodelació dels barris. Visitarem el barri de la Mina, la remodelació del qual ha estat reconeguda internacionalment per la seva qualitat. El Seminari s’obre amb una sessió dedicada a la mobilitat, especialment sota l’òptica de la seva incidència en el teixit urbà i en els projectes
urbanístics, i es tanca amb l’anàlisi de la incidència de la Directiva de serveis en els serveis municipals, que introduirà novetats importants en la
gestió.
El contingut del programa i la qualitat dels ponents, tots ells especialistes
en els temes que són objecte d’estudi, creiem que serà d’interès per als tècnics locals, que, a més, tenen a la seva disposició els diferents cursos especialitzats, de caràcter monogràfic, que organitzala Federació de Municipis
de Catalunya al llarg de l’any.

Ponències
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Mobilitat

Espai públic urbà i polítiques de mobilitat.
Manuel Herce Vallejo, enginyer de camins, canals i ports, director
del Programa de Gestió de la Ciutat de la Universitat Oberta de Catalunya.
Recomanacions per a la inserció del transport públic en la via urbana.
Joan Maria Bigas Serrallonga, cap de Servei de Planificació i
Estudis de l’Entitat Metropolitana del Transport.
Planificació de la mobilitat.
Lluís Alegre Valls, cap del Servei de Mobilitat de l’Autoritat del Transport
Metropolità.

Urbanización y espacio de la movilidad
Manuel Herce Vallejo
Dr. Ingeniero de Caminos
Director del Programa Gestió de la Ciutat
Universitat Oberta de Catalunya
(mhercev@uoc.edu)

1. Las calles como espacio público y soporte infraestructural de la ciudad
Las redes de infraestructuras, su forma y la cobertura del espacio que producen, son el factor
organizativo principal de nuestras ciudades; la calle, el sistema viario urbano, constituye un espacio canal,
normalmente de carácter público, por el que discurren la mayor parte de las infraestructuras de servicios
urbanos y se dan sobre ella gran parte de los flujos y relaciones entre actividades urbanas.
La calle es el elemento básico de organización de la ciudad y de sus diferentes tramas urbanas. El
conjunto de calles y plazas de la ciudad es la mayor parte del espacio público y ocupa entre el 25% y el 40%
de la superficie de la ciudad. La forma urbana está asociada, en la práctica, a la organización de sus tramas
viarias; por eso, cuando se proyecta una calle no se puede hacer abstracción de las redes a las que pertenece
ni del tipo de trama urbana red al que corresponde.
Los espacios públicos, las calles y las plazas, tienen una organización que las diferencias, que produce
efectos diversos sobre su utilización, porque son comprendidos de una determinada manera por sus
usuarios, dependiendo de su tratamiento superficial y de la organización de sus elementos compositivos.
No debiera ser, por tanto, que esta organización sea producto de un ejercicio banal en el que tan sólo se ha
buscado como se colocan un número determinado de servicios en su subsuelo, o de carriles de circulación
en su superficie.
Las calles se caracterizan, sobre todo, por su relación con el espacio parcelado-edificado que soporta,
pudiendo tipificarse diferentes tipos de calles sobre la base de esa lógica de conformación. La calle, como
elemento constitutivo de la trama viaria, tiene unas características propias en cada tipo de tejido urbano; y,
así, no sería entendible el tejido de los ensanches sin una malla regular, repetitiva y continua en alineación y
rasante; o las formas organizativas de la ciudad-jardín sin sus calles más sinuosas y adaptadas a la topografía;
o incluso la relación, menos obvia, entre el orden abierto de la edificación en los polígonos y la vía que se
independiza respecto a ella y al terreno.

El acierto en el diseño de este espacio depende, principalmente, de la correspondencia entre las
funciones que en ella se han de dar y la disposición de espacios para recibirlas. Por lo tanto, pensar el
espacio calle quiere decir, en primer lugar, tener claras las funciones a atender, la intensidad de su presencia,
los requisitos de espacio que eso supone y la compatibilidad dentro del mismo espacio de esas funciones
con la intensidad con que se prevén. Hay, pues, que fijar un programa funcional, antes de plantear la
ordenación, la cual quiere decir, fundamentalmente, adecuación a estos requerimientos del espacio
disponible y resolución de los conflictos que se darán entre funciones.
Porque la calle es solicitada por un conjunto de funciones urbanas que se dan en mayor o menor grado
en todas ellas. En tabla adjunta las hemos resumido, con la simplificación propia de este tipo de ejercicios.
Funciones que tienen que ver con los requerimientos de correspondencia con la edificación, con su papel
de espacio canal para el paso de las redes de infraestructuras, con actividades de relación social y de
movilidad que se dan sobre ella, además de las que se derivan de su rol de contenedor de los elementos del
sistema de espacios verdes de la ciudad.

La calle es el espacio público por excelencia, el espacio detraído del negocio inmobiliario pero sin el
cual éste no tiene posibilidad de realización. Es, por lo tanto, el negativo del espacio privatizado, de su
parcelación y edificación; como precinto de éstas, es también alineación de fachada, nivel de referencia de la
altura del edificio y, al mismo tiempo, lugar de acceso de los servicios urbanos y de comunicación del
edificio con la calle.
Por ello, las condiciones de planta y alzado de la calle tienen que tener en cuenta diversos supuestos a
fin de comprobar su correspondencia con el tipo de edificación prefijado en las ordenanzas del sector:
ubicación de la fachada de la edificación futura sobre la alineación de la calle o separada de ésta, niveles de
edificación que resultan de las rasantes de la calle y volumetría deducida de estos niveles.
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Un segundo grupo de funciones deriva del hecho de que la calle sea el canal primordial de paso de los
servicios urbanísticos o infraestructuras. De un lado, la calle es el principal espacio conductor del drenaje de
la lluvia en las ciudades, y aunque éstas se canalicen por conducciones subterráneas la calle sirve de espacio
de captación antes de conducir el agua a los sumideros. De otro, por la calle pasan las redes de servicios
urbanísticos, como son las de distribución de agua potable, energía eléctrica, gas o telefonía. Todos estos
servicios, además de ocupar una banda del espacio subterráneo, tienen registros desde la superficie, lo
implica la existencia de arquetas por debajo de y tapas en la superficie.
Un tercer grupo de funciones son las que tienen que ver con el hecho de que la calle sea el principal
lugar de relación social de la ciudad. Posiblemente ha perdido la relevancia que tenía en el pasado como
lugar cotidiano de relación, pero continúa siendo el espacio donde la gente encuentra gran parte de los
elementos de identificación social, de información sobre acontecimientos, de propaganda de ideas o
situaciones; es lugar de ocio, de paseo, de manifestación y de fiestas colectivas, de recorridos que tienen
algo de aventura cotidiana, y de tantas otras cosas.
El último grupo de funciones mencionadas tiene que ver con el hecho de que las calles y las plazas de la
ciudad son el espacio principal de apoyo del sistema vegetal de la ciudad, no tan sólo porque la suma del
número de árboles que hay en ellas sea superior a la de los parques, sino fundamentalmente porque son sus
árboles y arbustos los que le garantizan la condición de sistema, posibilitan el contacto entre especies
vegetales y la continuidad de recorridos de la fauna, así como las relaciones de esos ecosistemas con la tierra
y la humedad del subsuelo.
Todas las funciones enunciadas no se dan de manera generalizada en todas las calles ni con la misma
intensidad. En determinados tipos de calle serán prioritarias algunas de ellas, y, incluso, su intensidad puede
hacer que otras funciones sean incompatibles dentro de la misma calle, o requieran un tratamiento
específico para garantizar su presencia sin conflictos con otras funciones.
Los criterios de ordenación y urbanización del espacio público tienen que estar en correspondencia con
un programa concreto pensado para ellos. Según cuáles sean las funciones a que se ha de responder, y
según las intensidades con qué se quieran aceptar, será diferente el programa de requerimientos espaciales
que determinará el proyecto.
Así pues, es posible una concepción de las calles diferente de la que se deduce de una exacerbación de
las relaciones de movilidad motorizada o de la simple superposición de servicios urbanísticos. Concepción
que tiene que ser, a la fuerza, jerarquizada; de manera que se diferencien los espacios, se seleccione a priori
qué parte de la red se quiere dedicar a funciones predominantes, como los paseos de peatones o la
distribución de la circulación rodada; y se analice si existe algún otro supuesto singular que determine el
carácter de la calle. Calles, pues, no uniformes por sistema, sino adecuadas a las solicitaciones que se
encuentren más pertinentes.
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2. La simplificación de la calle a contenedor de las redes de servicios urbanos
La ciudad contemporánea no ha parado de estallar y extenderse sobre su territorio; las plusvalías
creadas en él por ese proceso han sido motor económico del desarrollo. En los territorios colonizados por
esas infraestructuras se dan muy diferentes gradientes de conectividad y coste que, en la medida que
repercuten en la renta indirecta percibida por las actividades que se dan en él, determinan diferencias
importantes de valor entre lugares y son causa de segregación espacial y social.
Este fenómeno de extensión, e incluso de dispersión en la actualidad, conlleva un modo de
organización de altos costes económicos, sociales y ambientales, contra él que se alza un clamor constante
de exigencia de una racionalidad urbanística que defienda la compacidad y la densidad.
Sobre este marco de fondo, con ignorancia aparente del enorme poder de organizador el territorio que
poseen las infraestructuras, la ingeniería ha ido progresivamente reduciéndose a entenderlas solo desde sus
aspectos funcionales. Así, los diferentes servicios urbanísticos que han ido ampliando el concepto de
urbanización han acabado por clasificarse simplemente a partir de la función de suministro para la que
fueron concebidos, olvidando su finalidad común que es la de ser componentes de la organización de un
determinado espacio.
Esa visión especializada en la concepción de las redes ha llevado a que cada una de esas infraestructuras
sea concebida y dimensionada desde sus propios requerimientos de demanda teórica de consumo y de
requisitos de funcionamiento (caudal, presión, velocidad, voltaje).
En este orden de cosas, los niveles con que esos servicios deben de ser prestados, y las propias
soluciones constructivas se suelen remitir a las normativas específicas de cada uno de ellos; existiendo
normas de cálculo de caudales de drenaje y determinaciones legales respecto a los periodos de retorno a
contemplar, previsiones normativas sobre caudales de aguas residuales (ligadas al uso de suelo) y diluciones
de vertido a cauces públicos admitidas; normativas sobre tipos de pavimentos y solicitaciones a tener en
cuenta en su diseño; reglamentaciones sobre dotaciones de consumo de agua potable y presiones de
servicio; reglamentaciones sobre consumos eléctricos, tensiones de servicio y caída de tensión admitida para
cada tipo de red; así como normas técnicas de suministro de gases y otras emanadas de las condiciones de
suministro de las propias compañías suministradoras.
Esta actitud ha empobrecido la ingeniería urbana, hasta el extremo que el proyecto de las redes de
servicios y de los componentes de la urbanización, ha quedado relegado a una mera consecuencia de un
planeamiento formal que, a su vez, ha perdido la noción del conjunto de los instrumentos con que cuenta,
que fue el gran hallazgo del siglo XIX. El ingeniero, en la ciudad, ha dejado de ser proyectista para pasar a
ser calculista; y, en el colmo de la esquizofrenia, especialista en el cálculo de uno solo de esos servicios.
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El mero contenido de los denominados proyectos de urbanización así lo muestra, planos y cálculos
independientes de cada servicio independientes entre si, que ni siquiera, o muy pocas veces, se representan
juntos sobre una planta de urbanización.
Las consecuencias han sido graves para la ciudad, precisamente porque han llevado a ignorar que la
organización superficial de la calle es el vehículo con qué se expresa una determinada voluntad de
composición, de orden formal; e incluso cosas más simples, como que la iluminación es el complemento de
esta composición que permite resaltar y significar espacios durante la noche, y que, a la vez, su resultado
tiene mucho que ver con la textura y el color del pavimento, qué determinan la brillantez o reflejo de la luz,
y tantas y tantas otras interrelaciones. Porque las infraestructuras coexisten y se complementan sobre un
mismo espacio y colaboran a su construcción y funcionamiento.
Otro efecto de esta actitud ha sido la jerarquización que en la concepción de esas redes ha introducido
esa visión exclusivamente funcional. Diferenciando las redes de servicios en básicas y secundarias (o en
primarias y locales), lo que pocas veces tienen razón de ser desde la organización espacial de las
actividades urbanas, pero que entronizado esos niveles en el dimensionado de las redes de infraestructuras.
De manera que, mientras por un lado la ingeniería ha desarrollado sofisticados métodos para comprobar el
funcionamiento de las redes denominadas básicas, por otro, ha relegado el segundo nivel a soluciones
banalizadas, a meros estándares y tablas de calculo.
Jerarquizacion en la manera de entender la ciudad que ha influido, o ha sido coetánea, con una visión
de planeamiento de la ciudad que distingue lo general y lo particular, la denominada “estructura general y
orgánica del territorio” y la construcción de la ciudad por piezas autónomas, el plan general y el plan
derivado (en el que, paradójicamente, descansan los aspectos morfológicos del espacio y la provisión de los
servicios urbanísticos).
Tipo de enfoque meramente funcional que no tan sólo ha banalizado el espacio público urbano
producido, sino que ha supuesto un despilfarro de recursos, en términos económicos y ecológicos. Las
infraestructuras han sido dimensionadas para su solicitación máxima previsible, o solicitación en punta de
consumo, de manera tal que ocupan abusivamente el espacio requerido por otras funciones y, que,
paradójicamente, a menudo no funcionan cuando su solicitación es muy inferior, como sucede la mayor
parte del tiempo (enlaces viarios atacados en una dirección y vacíos en otras; ríos pensados para avenidas
extraordinarias que mueren al no permitir la circulación de caudales habitualmente menores, deviniendo
basureros; depuradoras donde muere la fauna bacteriológica por ausencia normal de caudal o por
desbordamiento esporádico de aguas de aportación; y tantas otras cosas).
El dimensionado de infraestructuras para puntas temporales de solicitación, se ha llevado a cabo sobre
la entronización de métodos de estimación de esa demanda, que siguen centrando gran parte de los
contenidos de los programas de aprendizaje de la ingeniería.
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3: El diseño de las calles como red viaria, como espacio del automóvil
Esos enfoques de demanda suponen poner el énfasis del análisis en la cuantificación de la solicitación
futura de una red sobren la estimación de la cuantía de las interrelaciones que requerirán las actividades
urbanas; estimación que se hace extrapolando al futuro la observación actual de la cuantía y distribución de
las distintas actividades, en base a la tendencia de evolución observada en ciclos anteriores, con ligeras
correcciones sobre la base del planeamiento urbanístico.
Adoptando como dato de partida la disposición espacial de las distintas actividades se podía ajustar
modelos cuantitativos que la relacionaban con la utilización observada de las redes de infraestructuras, y,
mediante la determinación de la localización de las actividades en un futuro, deducir la demanda futura a la
que cabria dar respuesta ampliando o alterando las redes de infraestructuras existentes. Como si la cuantía y
disposición espacial de esas actividades fuera un dato, una variable independiente del problema, y no una
consecuencia de la construcción de esas infraestructuras.
El ejemplo más conocido, y por eso más criticado, de ese tipo de enfoque son los métodos con que se
han proyectado las redes viarias urbanas: los denominados modelos de transporte o tráfico, también
conocidos como métodos de los cuatro pasos. Métodos que daban un aparente sustento científico al
dimensionado de las redes viarias, proporcionando a la tarea de su planificación una cierta autonomía
respecto de otras consideraciones de tipo social, económico o urbanístico.
Cuando nos paramos a pensar sobre la distancia existente entre la sofisticación de los medios técnicos
empleados y el producto resultante, nos queda la sensación de que la visión especializada, el objeto
observado solo a través de sus componentes y no del conjunto, el olvido de las características propias del
lugar de intervención, etc., no son una buena combinación, mas allá de las indudables mejoras de cálculo y
de las técnicas constructivas que hemos ido aprendiendo en el proceso.
Éstas y otras consideraciones nos llevan a remarcar las insuficiencias de nuestros modos de analizar la
movilidad de las personas y de plantearse la satisfacción de la demanda, lo que está llevando a plantearse
nuevas herramientas de análisis donde aparezca una gama más amplia de motivos y modos, y el uso de
éstos se relacione con necesidades específicas de diferentes grupos de población, con su localización
geográfica, con su proximidad a las redes de transporte colectivo, con la densidad de los diferentes
asentamientos y con la variación temporal de la movilidad.
En el conocimiento de la forma que adopta la movilidad en un determinado momento y de su
evolución a lo largo del tiempo, se han desarrollado indudables avances instrumentales; incluso, aunque de
forma menos rigurosa, la formulación de modelos matemáticos ajustados a ese comportamiento tiene un
valor explicativo no despreciable y de una cierta utilidad cognoscitiva.
El problema es que sobre la base de esos instrumentos, se han elaborado propuestas de planificación,
extrapolando los modelos ajustados sobre la base de la observación de la situación actual a situaciones
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futuras. Y así, aplicando los modelos matemáticos ajustados en correlación con variables como el empleo o
la población, se estiman unas matrices de demanda futura de movilidad, y se asignan esas matrices de
demanda a diversos supuestos de ampliación de la red viaria, hasta lograr un hipotético funcionamiento
equilibrado o satisfactorio del tráfico en el futuro.
La crítica fundamental que se les puede aplicar es que, más allá de su colaboración a la cuantificación de
flujos e interrelaciones urbanas (lo que es una mejora del conocimiento del funcionamiento de la ciudad
para la toma de decisiones), suponen un enfoque erróneo del planeamiento del transporte, porque niega sus
posibilidades de alteración del comportamiento espacial de la movilidad y su potencia en la inducción de la
un modelo de localización de actividades.
Actitud ésta que es coherente con un exacerbamiento de los aspectos funcionales de cada red, que ha
pretendido ignorar los aspectos de profunda interrelación que se dan entre ellas y ha hecho perder de vista
el porqué de la extensión de una red, el hecho fundamental de su existencia como requisito de formación de
las condiciones de producción de ciudad.
El producto resultante ha sido una ciudad construida en torno al vehículo privado, extendida sobre
canales de tráfico, que van perdiendo densidad (de existencia y de uso) a medida que se alejan de la ciudad
central, y va haciendo la movilidad de las personas más dependiente del automóvil, sin que nos sea siempre
posible encontrar una respuesta alternativa en transporte público por causa de esas características de baja
densidad y dispersión del modelo de ocupación del territorio.
Incluso el punto de encuentro de vías básicas, que es el lugar de máxima centralidad, en la medida que
en él confluyen los diferentes canales de penetración en el territorio, de ruptura de la denominada fricción
del espacio, que son las carreteras y calles, ha quedado reducido al concepto de enlace, con soluciones a
distinto nivel del cruce de circulaciones, que parecían contribuir a una canalización fluida del transito y a su
seguridad. Soluciones formales que en la práctica se ha demostrado que no funcionan en condiciones de
fuerte solicitación, cuando las vacilaciones provocadas por la certidumbre de que cualquier error lleva sin
solución en dirección equivocada, suelen generar frenazos que producen ondas trasmitidas a lo largo del
ramal, que se trasmiten al conjunto del enlace.
Es un ejemplo que también permite mostrar la incompatibilidad de un producto formal constituido
sobre condiciones tan estrictas de planta y rasante del espacio viario con las alineaciones y rasantes del
tejido edificado de su entorno, porque imposibilita trasmitir condiciones de fachada a su entorno. De
manera que su imagen final sea lo más alejada posible de la del espacio de centralidad urbana que es,
habiendo sido catalogados en el imaginario colectivo con expresivos nombres como "scalestrix" o
"spaguettis", y con su común identificación como lugares de congestión en las redes viarias básicas urbanas
y de deterioro en el espacio urbano.
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4. El entendimiento de las infraestructuras con enfoques de oferta
Las modernas técnicas de planificación de infraestructuras adoptan un enfoque conceptual inverso, que
podríamos denominar enfoque de oferta. Enfoque que supone entender que la localización de las
actividades económicas y sociales, y el modo y cuantía en que se manifiesten en el futuro sus
interrelaciones, dependen de la forma y organización que se de a esas redes de infraestructuras, e incluso de
la gestión que de ellas se haga.
Frente a aquel enfoque de la planificación de cada infraestructura con criterio de maximización de la
función a la que están destinadas, solo cabe volver a entenderlas como parte de redes que las constituyen el
soporte de un territorio, se crean expectativas y gradientes de valor que predeterminan la organización de
las actividades obre él. Con este enfoque alternativo no se olvida sus aspectos funcionales, pero se
anteponen a ellos sus efectos territoriales.
Las infraestructuras son, de esta manera, analizadas como redes que posibilitan relaciones que se
expresan a través de flujos, sean de transporte, de información o de energía. Se plantea así una dialéctica
entre la red virtual, de posibilidades de relaciones entre actores; y la red real, de materialización de esas
relaciones entre los puntos del espacio.
Concebir la urbanización significa enfrentarse a la vez a la construcción de una pieza de un todo y a la
construcción de un lugar donde confluyen componentes de redes interligadas. Parece una obviedad, pero
cuando uno observa la nueva denominación de “obra lineal” le vienen a la cabeza las características de
uniformidad a lo largo de un eje, lo que a menudo implica el olvido de las muy diferentes requerimientos y
posibilidades de los lugares que encadena.
Se trata, en suma, de enfrentar el tema de la urbanización no solo como servicio directo a las
actividades, sino como el soporte que permanece en la construcción de la ciudad, el que articula su
territorio; acordar el tipo de urbanización a la escala de los problemas que se enfrentan según los lugares en
que se apoya, planteando soluciones no uniformes a problemas diversos.
Con el acento puesto en la gestión de recursos ha comenzado a cambiar la planificación de las propias
infraestructuras. Así, los balances hídricos, la disponibilidad del recurso agua y su gestión eficaz, son los que
determinan en la actualidad la planificación racional del ciclo del agua, a la que no es ajena la posibilidad
constatada en la práctica de influir sobre el comportamiento y la cuantía de la demanda; y lo mismo puede
decirse del consumo energético, que maximiza su eficacia sobre los efectos combinados de fuentes de
suministro y de gestión de puntas.
5. La planificación de la movilidad con enfoques de oferta: sostenibilidad y equidad social
Reflexión que nos permite volver al tema del espacio del automóvil, sobre el que, afortunadamente, ya
comienza a ser una realidad el entendimiento de que la respuesta a su presencia abusiva en la ciudad está en
la adecuación del espacio público a otras formas de movilidad.
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La mayoría de los estudios convencionales de tráfico han utilizado una red básica para evaluar la futura
distribución de la circulación de coches (lo que denominan asignación de la demanda a la red) que
comprende un porcentaje en torno al 25% de las calles. Pues bien, si esta parte de la red viaria total puede
acoger toda la circulación urbana de distribución, el argumento puede ser usado al revés y concentrar en
este porcentaje de la red la circulación del tráfico privado; lo que quiere decir que es posible, y conveniente,
destinar el resto de calles a otros usos, o al menos plantearse la construcción de espacios de coexistencia
donde el vehículo privado penetre sólo en caso de necesidad, y con conocimiento de que no es su espacio.
Establecer redes específicas en la ciudad para diferentes formas de movilidad quiere decir preparar
espacios, calles, para una atención prioritaria a cada uno de ellas, mediante la restricción del resto de
sistemas de transporte que sean incompatibles con la función prioritaria a que se destine este espacio. Así,
hay que diferenciar dentro del espacio urbano diferentes tipos de redes: calles adaptadas a peatones, al
transporte colectivo, a la distribución urbana de vehículos privados, a la distribución de mercancías y,
incluso, a formas de desplazamiento más sostenibles en términos ambientales, como son los efectuados a
pie o en bicicleta.
Cada uno de estas funciones implica requerimientos de velocidad y seguridad muy diferentes, y de aquí
se infiere la tesis sostenida de necesidad de adecuación forma de cada calle al tipo de red a que pertenezca.
Lo que no es conveniente es el tratamiento indiferenciado de las calles, porque el coche ha mostrado con
claridad su capacidad de ocupar todo el espacio, allí donde no se le impide.
Hoy en día, ha de entenderse la adopción de medidas de moderación del tráfico como parte de las
políticas de gestión de la movilidad urbana. Estas políticas integran muchas y diferentes medidas que
tienden a facilitar las diferentes formas de desplazamiento en la ciudad, como medida de equidad social, y
potenciar las que son más respetuosas con el medio ambiente urbano. El conjunto de estas medidas se
define en un nuevo instrumento de ordenación llamando Plan de Movilidad urbana, que define las políticas
de transporte y la adecuación del espacio urbano que hay que implementar para ellas.
Planes que responden a la filosofía de que el derecho a la movilidad de las personas implica la atención
a todas las formas de desplazamiento. Supone, por tanto, la intervención de la Administración pública para
garantizar una oferta de espacio público adaptado y de sistemas de transporte para ello.
En este sentido, tal y como se ha expuesto anteriormente, cabe recalcar que las técnicas habituales con
que se ha enfocado esta problemática (los denominados métodos de demanda y su instrumental de modelos
de tráfico) han mostrado claramente sus insuficiencias, dando como resultado la predominancia del
automóvil en la calle, que es el espacio público por excelencia.
Las consecuencias han sido terribles para la ciudad pero lo que quizás se ha puesto menos de relieve es
el riesgo de exclusión social que suponen para amplias capas de población: para aquellos que no disponen
de vehículo propio, para aquellos que la ocupación masiva del espacio por este tipo de vehículos les impide
realizar desplazamientos a pié o en bicicleta, para diversas capas de población que no pueden utilizar este
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tipo de vehículos o no lo encuentran adecuado al motivo y duración del desplazamiento, para ciudadanos
que trascurren gran parte de su tiempo en intercambios en un trasporte colectivo a menudo ineficaz, etc.
G. Dupuy ha puesto de relieve como la espiral motorización-incremento de espacio viario lleva a una
espiral de dependencia del sistema que implica costes energéticos y sociales de muy difícil asunción por una
sociedad democrática: Y como esta dependencia creciente supone, a la vez, una perdida de autonomía, una
exclusión social, de los ciudadanos no motorizados o que no utilizan el automóvil como modo de
desplazamiento.
Los profundos cambios sociales operados en nuestra sociedad han afectado a la cuantía y expresión
social de la movilidad. En el cuadro adjunto se resumen algunos de los nuevos comportamientos que han
de estar presentes en nuestras políticas de atención a la movilidad como derecho de las personas, que
sustituyen en la actualidad a las limitadas, aunque todavía necesarias, políticas de organización del
tráfico y del transporte urbano de personas y mercancías.
Alteraciones del modelo social de movilidad:
- Incremento del trabajo autónomo y diversificación de los lugares de trabajo
- Tendencia al equilibrio de la distribución de viajes a lo largo del día
- Puntas de utilización de vehiculo privado los fines de semana
- Encarecimiento de los viajes en vehiculo privado
- Mayor conciencia social sobre el coste energético y ambiental
Insuficiencias del modelo tradicional de gestión de la movilidad
- Concepción de los planes como respuesta a un comportamiento de la
demanda sobre el que no se actúa
- Atención prioritaria al coche como vehiculo de transporte
- Aparato analítico y de planificación desfasado técnicamente
- Gestión de la movilidad en manos de los productores de infraestructuras
- Riesgo de exclusión social de las personas con movilidad no atendida

En él se ponen de relieve aspectos que cuestionan muchas de las certezas en las que se han apoyado
nuestros modos convencionales de enfocar el problema a lo largo del siglo XX, y sobre ellas se apoyará la
justificación de muchas de las propuestas que este tema contiene.
El número de desplazamientos producidos en una ciudad depende de muchos factores, en general de la
complejidad de las relaciones humanas, y aumenta con el progreso económico y social y con el acceso a una
mejor oferta de transporte colectivo y a un espacio urbano más atractivo para formas no mecanizadas de
desplazamiento. En la actualidad, varía de 2,8 a 3,4 por persona y día, según días, estratos sociales y formas
de ocupación de la población; aspectos éstos que, conjuntamente con el nivel de desarrollo económico,
influyen en la expresión de la movilidad en las ciudades, y por eso es difícil establecer cifras de validez
universal respecto a desplazamientos diarios por motivos y modos de transporte.
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Cuando se indaga en las cifras manejadas en diferentes estudios y planes de un amplio conjunto de
ciudades se encuentran datos promedio muy variados. Ello es, en parte, consecuencia de la poca atención
mostrada hasta ahora en las encuestas por lo que respecta a lo que se ha dado en llamar movilidad no
obligada, y sobre todo porque muchas de estas encuestas se realizan mediante sistemas de intercepción de
rutas (normalmente de vehículos privados, pero cada vez más también de otros modos de desplazamiento),
y depende del día y la hora el que se realicen el que se detecten desplazamientos de este tipo por uno u otro
motivo.
Los datos comparativos de la movilidad promedio global son útiles como primera aproximación al
problema, y tienen la ventaja de poder servir para una primera comprobación de la bondad de los
resultados de una encuesta u observación. Pero para poder ser útiles a los efectos de la planificación y
gestión de la movilidad, precisan de ser clasificados por motivos, por grupos de población, por modos de
desplazamiento, etc.
Hasta muy recientemente la clasificación de la movilidad observada se basaba en dos criterios: su
clasificación por motivos de viaje y por modos de transporte. La clasificación por motivos distinguía entre
aquellos que por producirse de forma recurrente en el tiempo se consideraban generadores de viajes
obligados (como el viaje al trabajo y a las instituciones educativas), de aquellos otros que por producirse de
forma más esporádica a lo largo el tiempo se entendía que constituían una movilidad no obligada (viajes de
compras, de ocio, de visitas, etc.). División que, como han puesto de relieve diferentes autores, implicaba ya
en si misma una discriminación de la población, por cuanto el mero hecho de considerar obligados un
determinado tipo de viajes supone considerar con menor atención el resto de motivos; y así, viajes casi
recurrentes que afectan a amplias capas de población (como llevar los niños al colegio, efectuar compras
cotidianas, ir a rehabilitación corporal u otros motivos de salud, etc.) quedan escondidos en el subgrupo
“otros motivos” sobre los que no se indaga su importancia ni, por tanto, sus requerimientos de atención.
De hecho, las nuevas formas de organización social traen como consecuencia que sea difícil distinguir
entre motivos obligados y no obligados, e, incluso, que muchos de éstos últimos tienen un comportamiento
recurrente que facilita la comprensión de los requerimientos de su atención. Es más, si de lo que se está
hablando es de que en ejercicio del derecho a la movilidad descansa la realización de las oportunidades de
desarrollo personal y social de la población, porque se está en una sociedad de conexiones a muy distinto
nivel, pierden el sentido clasificaciones que suponen una categorización jerárquica de esos motivos.
Por lo que hace a la distribución de la movilidad urbana por modos de desplazamiento, también han de
ponerse de relieve las insuficiencias de las clasificaciones clásicas de la movilidad. No es este una reflexión
menor; y cuando se comparan cifras de expresión modal de la movilidad en grandes ciudades pocas veces
se tiene en cuenta la organización formal y administrativa del ámbito de referencia, dando como resultado
conclusiones erróneas como las que se pueden deducir de los diferentes estudios de Organismo
internacionales.
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Normalmente, estos estándares y cifras se refieren a la totalidad de la población del ámbito
metropolitano, y que varían grandemente en cuanto se refieren a viajes realizados dentro del municipio o a
viajes intermunicipales, por cuanto la duración del viaje es diferente según motivos y ello influye, a su vez,
en el sistema de transporte utilizado. Así, por ejemplo, el grado de autocontención en días laborables
(relación del total de viajes que no salen del municipio respecto al total generado en la ciudad) es muy
diferente en Barcelona (86,4%) que en el resto de municipios de su Región Metropolitana (donde el
promedio es del 68%). Y ello depende también de los motivos de viaje, siendo la movilidad por motivo
trabajo donde menor es este indicador de autocontención.
Es una muestra mas de la dependencia que la expresión espacial de la movilidad tiene respecto a la
oferta de sistemas de transporte, pero, a la vez, nos sitúa ante un reto de difícil resolución: la tendencia a la
dispersión urbana en las periferias y la baja densidad de los asentamientos urbanos en ella (así como la
especialización de usos en ellos) hace difícil (e ineficaz) extender los sistemas de transporte colectivo a la
totalidad del sistema urbano, y, desgraciadamente, hará depender a las periferias del automóvil.
F. Ascher ha puesto de relieve que son las clases sociales menos favorecidas las que viven en las
periferias y las que sufren en mayor medida la dependencia del automóvil, hasta el extremo que el uso del
automóvil deviene “inelástico” respeto a su coste, por ausencia de alternativas, y muestra como las políticas
de peajes o elevación del coste del uso del automóvil resultan ineficaces, además de injustas, por lo que se
refiere a los ciudadanos de la ciudad dispersa y apunta a la necesidad creciente de atención a la
intermodalidad, de manera que el transporte colectivo habrá de ser alimentado por vehículos privados en
esos espacios. De hecho, el uso del vehículo privado en nuestras ciudades ha dejado de ser propio de las
clases favorecidas, contradiciendo los estudios que ligan el uso de ese tipo de vehículos a las tasas de
motorización de las diferentes clases sociales.
La adopción de políticas integrales de gestión de la movilidad dentro de la ciudad, presenta contenidos
muy diversos, pero que buscan facilitar por igual las diversas formas de movilidad urbana, y, entre ellas,
primar y potenciar aquellas que son más respetuosas con la mejora del medio ambiente urbano, lo que
supone restringir al mínimo imprescindible el tráfico de automóviles privados, adaptando su uso al entorno
urbano. Estas políticas se establecen sobre la base del entendimiento de que la movilidad de las personas y
de las mercancías en la ciudad utiliza muy variados sistemas de transporte, que se complementan y no
deben anularse unos a otros.
Potenciar la coexistencia de todos los modos significa especializar la trama viaria y adaptarla a los
modos aceptados en cada calle de modo que puedan resolverse las incompatibilidades entre ellos y con el
resto de funciones urbanas.
Para ello se suelen usar Planes Integrales de Movilidad urbana, que se basan en diversidad de medidas
de planificación y reglamentación:
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•

Delimitación de los tejidos urbanos más sensibles y protección de la intrusión de tráfico privado en
ellas.

•

Establecimiento de redes específicas en la ciudad para las distintas formas de movilidad.

•

Red de itinerarios peatonales que relacionan las zonas de mayor atracción de viajes con las calles de
mayor interés, buscando crear itinerarios de recorrido mínimo.

•

Oferta de una red de transporte colectivo con cobertura suficiente para ser eficaz como restricción
al uso del vehículo privado

•

Establecimiento de una red específica para movilidad en bicicleta, compartida con itinerarios
peatonales e incluso de tráfico rodado pero protegida de él.

•

Concepción jerárquica, según funciones, de la red destinada al tráfico privado, con concentración
de la distribución de la circulación en menos del 30 % de la red viaria total de una ciudad.

•

Políticas de aparcamiento que favorezcan el estacionamiento en origen.

•

Políticas de regulación de la distribución urbana de mercancías.

La filosofía con que se analiza la pertinencia de las medidas a adoptar es la proveerse de un sistema de
movilidad más eficiente en términos económicos y energéticos, que aumente la integración y cohesión
social, atendiendo a las necesidades de todos los grupos de ciudadanos, e incremente su calidad de vida
disminuyendo el ruido, la contaminación atmosférica y los accidentes.
Sus propuestas se suelen centrar en los aspectos citados, con tres características comunes a casi todos
los planes analizados:
•

Establecimiento de redes específicas para las diferentes formas de movilidad.

•

Oferta de formas de desplazamiento diferenciadas según grupos de población.

•

Adecuación de las calles a esta concepción jerárquica y especializada de la red de espacios públicos.

Establecer redes específicas en la ciudad para diferentes formas de movilidad quiere decir preparar
espacios, calles, para una atención prioritaria a cada uno de ellas, donde se restrinja el uso del resto de
sistemas de transporte que sean incompatibles con la función prioritaria a que se destine este espacio.
Así pues, hay que diferenciar dentro del espacio urbano diferentes tipos de redes: para peatones, para el
transporte colectivo, para la distribución urbana de vehículos privados, para la distribución de mercancías y,
incluso, para tipos de movilidad más sostenible en términos ambientales, como es la efectuada en bicicleta.
La red de itinerarios para peatones es algo más que la creación de un área central protegida con una
urbanización específica. Además de estas áreas restringidas a peatones, si se considera conveniente su
existencia, hay que detectar aquellos recorridos que relacionan las zonas con más atracción de
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desplazamientos en la ciudad con espacios de interés urbano; esta red tiene que procurar recorridos con
pendientes suaves, con el objetivo de potenciar andar por la ciudad para desplazamientos inferiores a dos
kilómetros.
Estos recorridos pueden tener motivos diversos, como el paseo, el ocio, el comercio o el viaje a la
escuela, y, por eso mismo, su urbanización tiene que estar atenta a estos requerimientos y procurar una
riqueza de secuencias visuales en la cual destaquen los edificios relevantes, la vegetación, las plazas y las
actividades que diversifican la escena urbana. Estos itinerarios son, generalmente, incompatibles con la
presencia del tráfico privado motorizado, que; en todo caso, tiene que penetrar en supuestos excepcionales
y con una urbanización que garantice la prudencia de conducción y la poca velocidad.
También es conveniente establecer una red de ciclo-vías, preferiblemente compartida con itinerarios de
peatones o en calles de tránsito rodado solo cuando se puedan construir itinerarios protegidos. Se tiene que
potenciar esta forma de movilidad, que tan buenos resultados ha dado en muchas ciudades europeas,
preferentemente para desplazamientos urbanos de hasta cinco kilómetros.
La oferta de una red de transporte colectivo con cobertura suficiente tiene que ser eficaz como
disuasión al uso del vehículo privado, para lo cual tiene que combinar, a veces, diferentes tipos de
vehículos, porque tienen diferente capacidad de adecuación a los diversos tipos de tejidos urbanos y de
densidades de población. Sin embargo, se tiene que planificar y gestionar con una visión de conjunto,
haciendo especial atención a las transferencias de modos y a la unificación de tarifas; caben muchas medidas
de incitación a su uso, y, así, algunas ciudades están estudiando la gratuidad financiada con un incremento
del impuesto de circulación sobre vehículos privados.
La red de transporte colectivo de superficie requiere de su propio espacio, y se tiene que evitar la
coincidencia en calles de alta solicitación de tráfico privado, a menos que la anchura de la calle permita la
coexistencia mediante franja reservada para el autobús; en este supuesto se tiene que tener especial cuidado
que la regulación semafórica no castigue la velocidad comercial del autobús.
Pero todas estas medidas no son posibles sin una regulación estricta del espacio destinado al automóvil;
éste continúa siendo la forma más extendida de transporte motorizado en nuestras ciudades e incluso la
más eficaz en los espacios suburbanos de baja densidad, y, en cualquier caso seguirá jugando un papel
esencial en la movilidad urbana durante bastante tiempo. Es muy posible que en un periodo relativamente
corto de tiempo el vehículo privado motorizado quede limitado a taxis, ambulancias, furgonetas de
mercancías y vehículos privados pequeños de alimentación eléctrica; el problema es que el acceso al
derecho de la movilidad en las periferias seguirá confiado en gran parte sobre aquel tipo de vehículos, y por
razones de sostenibilidad deberá comenzar a alterarse sus condiciones de circulación: no tanta atención a la
velocidad y más a la capacidad y seguridad, lo cual quiere decir alteraciones sustanciales en los parámetros
de diseño y gestión de las carreteras.
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Destinar una parte del espacio urbano al automóvil implica liberar aquel que no le es preciso. El
porcentaje de calles que el coche necesita para la distribución en la ciudad de sus conexiones regionales y
para unir barrios no es superior al 25 % de la red viaria urbana; y, bien organizado sobre ese espacio
permite liberar el resto de calles para inscribir en ellas las otras redes de movilidad que se han referenciado.
La concepción de la red de tráfico privado tiene que atender diferentes funciones dentro de un orden
jerárquico: tráfico de distribución y conexión regional, que en las ciudades grandes está concentrado en vías
de alta capacidad, tráfico de distribución urbana que responde al acceso entre diferentes barrios y calles
internas en los barrios por el acceso a las viviendas y a los lugares de destinación. Cada una de estas
funciones implica requerimientos de velocidad y seguridad muy diferentes, y de aquí se infiere la necesidad
de adecuación forma de cada calle al tipo de red a que pertenezca. Lo que no es conveniente es el
tratamiento indiferenciado de las calles, porque, como se ha puesto ya de relieve, el coche ha mostrado con
claridad su capacidad de ocupar todo el espacio allí donde no se le impide.
No todas las calles de la ciudad estarán destinadas de forma prioritaria a las formas de movilidad citada;
de hecho, los municipios que han comenzado a aplicar este tipo de filosofía a la organización del espacio
viario urbano han constatado como más de la mitad de su extensión no queda afectado a ninguno de esos
tipos de redes.
Finalmente se ha de hablar de una política de aparcamiento que favorezca el estacionamiento en origen,
con obligación de crear aparcamientos en los inmuebles o en el subsuelo del espacio público cuando haya
déficit de plazas. El aparcamiento en superficie de calle debe de limitarse a favor de las demás formas de
movimiento, exigiéndose sólo en áreas residenciales con déficit de plazas en garajes y con poca solicitación
por otros usos. En áreas densas de la ciudad, debe penalizarse mediante pago y limitación horaria, el
aparcamiento por motivo comercial, de gestiones, de trabajo o de ocio, y priorizar la carga y descarga (que
sufrirá un enorme incremento en el futuro). En áreas centrales, los aparcamientos colectivos deberían ser
periféricos a ellas, prioritariamente de rotación; el aparcamiento rotativo en la calle, de existir, debe ser de
corta duración y para actividades de gestión y no de estancia del coche por motivo de trabajo cotidiano.
La adopción de muchas de estas actuaciones de gestión de la movilidad urbana debe de ser en forma
progresiva y flexible, aplicadas por fases y por paquetes equilibrados, que permitan ajustes y
compensaciones a los distintos usuarios, para que generen, de forma paulatina, mayor apoyo social; para
ello es preciso realizar campañas informativas y participativas de los usuarios, así como de promoción de
los medios de transporte que mejor contribuyen a la preservación del medio ambiente urbano.
Reducir las causas que inducen a un uso abusivo del vehículo privado en la ciudad, supone destinar éste
a los motivos claramente imprescindibles (negocios, servicios, carga y descarga); y ello solo se consigue
potenciando la infraestructura del transporte colectivo de gran capacidad, pero, sobre todo, reconduciendo
una práctica urbanística como la imperante propiciadora de dispersión de la ciudad, que aumenta el
número, la longitud y la duración de los recorridos.
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6. La urbanización de la calle como garantía del cumplimiento del Plan de movilidad
En todo caso, un Plan de movilidad ha de ser coherente con esta filosofía de aproximación, que supone
entender que la expresión espacial de la movilidad es consecuencia de una determinada oferta de espacio
público adecuado a cada forma de desplazamiento. Si se definen conjuntos de calles que pertenecerán
primordialmente a una de las cuatro redes citadas, hay que programar las intervenciones físicas que llevaran
a ese escenario: en ausencia de ello, el plan queda relegado a un simple estudio técnico sin consecuencias
sobre la realidad.
Estas intervenciones serán de muy diversos tipos: construcción de nuevos tramos viarios para facilitar
las nuevas redes de concentración del tráfico de distribución urbana de personas o mercancías, adecuación
de tramos a canales troncales de transporte colectivo, construcción de intercambiadores entre sistemas,
creación de itinerarios de peatones o de bicicletas, ampliación de aceras de peatones, creación de bandas
controladas de aparcamiento, construcción de elementos reductores de la velocidad, simples cambios de
señalización, etc. Pero en cualquier caso, la credibilidad del Plan descasa en la programación de un número
limitado de intervenciones, aquellas que sean más eficaces y sean posibles de financiar. El Plan ha de ser
introducido gradualmente, con participación de la población y con encadenamiento de la secuencia de
acciones.
Los Planes Municipales de Movilidad más eficazmente formulados terminan siempre con la definición
de un conjunto limitado de actuaciones; actuaciones que se expresan a nivel de organización formal (solo
sobre proyectos concretos es posible la participación ciudadana). Cada proyecto se expresa en una ficha que
determina la solución, su coste, su finalidad, los agentes implicados y su modo de financiación. Hay que
tener en cuenta que la reciente legislación catalana sobre movilidad sostenible permite cargar a las nuevas
promociones inmobiliarias aportaciones financieras definidas en planes municipales de movilidad, e incluso
exige estudios de movilidad generada por cada nuevo sector de desarrollo urbano que pueden concluir en la
necesidad de colaborar a la financiación de intervenciones en ejes externos que estén afectados por la nueva
movilidad e incluso en la ampliación y reforma de sistemas de rutas de transporte colectivo.
No todas las intervenciones programadas tendrán este carácter físico; Las más eficaces tendrán que ver
con el establecimiento de un nuevo modo de gestión del transporte colectivo, con tarifas integradas y
control de frecuencias y paradas, con la introducción de sistemas rotativos de estacionamiento en las calles,
con sistemas de “bici-sharing”, con regulación de la carga y descarga. Pero también estas requerirán de
intervenciones físicas que han de estar definidas en el Plan.
En Barcelona viene practicándose con éxito este sistema de actuar sobre el espacio viario con
finalidades asociadas a cambios en la movilidad. Las experiencias practicadas han permitido mostrar la
eficacia en la capacidad y en la seguridad de la reducción de los anchos de carriles de circulación rodada, la
recuperación del uso público de las calles cuando se amplia el espacio pedestre, la posibilidad de establecer
áreas correcta de carga y descarga, la necesidad de hacer comprender al ciudadano que ha de pagar por el
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uso del espacio público para el vehículo privado (igual que paga el usuario del transporte colectivo), etc.
Pero lo más interesante es mostrar como la introducción de mejoras sucesivas va provocando una cada vez
mayor conciencia ciudadana sobre una movilidad más sostenible en términos energéticos y sociales.
Así pues, no es posible una nueva política de movilidad sin una decidida apuesta por la recuperación del
espacio público, y también que no es conveniente ni justo cargar la responsabilidad de su deterioro actual
en el automóvil como vehiculo de transporte, cuya utilidad y aceptación social está ampliamente
demostrada, sino que el problema reside en las soluciones formales que ha dado hasta ahora una técnica
obsesionada con cuestiones que poco tienen que ver con las necesidades reales de la población. Esta
reflexión y las experiencias en que se apoya pretender colaborar a cambiar nuestras sacralizadas certezas
técnicas, cuya ineficacia ha mostrado la realidad con contundencia.
7. Gradualidad y niveles de urbanización en la construcción del espacio público
La importante tarea de adaptación el espacio publico a esta otra forma de entender su uso (y no solo
por motivos de movilidad, sino también de provisión equitativa de servicios a la población, de dignificación
del espacio público como instrumento de revitalización de barrios, que a la vez supone una atribución de
renta indirecta a sus habitantes, etc.), ha llevado a poner en cuestión la segregación entre ordenación y
urbanización, produciendo un instrumento de intervención conocido como “proyecto urbano”, y ha
obligado a la propia ingeniería a replantearse sus normas e instrumentos de trabajo.
Frente a la calle uniforma, anomia, almacén de vehículos y de servicios, la urbanización “intencionada”
devuelve la dignidad a una profesión al permitirle abandonar el denodado epíteto de “calculistas”. Y así,
vuelven a entenderse las infraestructuras de urbanización como un todo, inseparable de los aspectos
morfológicos del espacio que construyen; es mas, como aquello que pervivirá a lo largo del tiempo, capital
fijo de la ciudad, y que por lo tanto requiere ser concebido desde la asunción de su potencia organizadora
pero también desde la humildad de su trasformación, formal de uso, en otras etapas de su existencia.
Porque la ciudad se construye por acumulación de intervenciones, en un proceso continuo de
sustitución de sus elementos y de renovación de sus infraestructuras, unas infraestructuras que han crecido
según un proceso complejo caracterizado por: un primer aprovechamiento de las redes incipientes de
caminos y servicios propias del entorno rural que la ciudad ocupa y adapta en su expansión, una posterior
creación de mallas complejas de servicios en el espacio urbano, con introducción de nuevas infraestructuras
que se han ido inventando progresivamente con una cadencia de 20-30 años, un estiramiento de estas redes
hasta su agotamiento funcional y, después, operaciones puntuales de renovación total de algunas de ellas.
Incluso, cuándo estas operaciones de renovación, denominadas saltos de umbral, han supuesto un
cambio de organización física del espacio articulado sobre las redes primitivas, éstas no han desaparecido
del todo y han continuado existiendo en el espacio de los alrededores.
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Hoy, gran parte de la funcionalidad de las redes de servicios se basa sobre este hecho, como lo prueba
el hecho de que la eficacia de las nuevas vías especializadas de tráfico depende de la conexión y la fluidez de
las redes secundarias, o el de que colaboren más al drenaje urbano las calles convertidas esporádicamente en
canales de agua que muchos de los elementos sofisticados de intercepción de aguas.

Un ejemplo, que se ilustra en figura adjunta, es una buena muestra de este urbanismo pensado desde la
interrelación de los elementos de la urbanización. La ciudad de Teherán está ubicada en una meseta interior
con una cadena montañosa que la limita al norte, y las aguas que provienen de ella producen avenidas
esporádicas con un régimen torrencial análogo al de nuestras ciudades mediterráneas. Pues bien, las
avenidas principales de la ciudad tienen un canal de aguas que separa la acera y la calzada, y evitan los
problemas de invasión de ambos espacios; estos canales son alimentados por presas de laminación de aguas
construidas en la montaña, que sueltan el agua al mediodía, colaborando al crecimiento del arbolado y a un
descenso de la temperatura ambiental, apreciable en verano. La interrelación entre drenaje, arbolado y
ordenación de los conflictos entre peatones y coches ha servido para una ordenación inteligente del espacio,
a la vez que ahorra costosas instalaciones de drenaje de aguas de lluvia.
En otro contexto, muestro también la solución adoptada en la urbanización del sector Torrent Ballester
de Viladecans, en la periferia de Barcelona, donde un estanque de laminación de aguas pluviales ha
permitido construir un parque, de enorme utilidad social en ese barrio, a la vez que evitó enormes gastos en
alterar las conducciones de drenaje hacia el mar; opción, que a su vez, condicionó las condiciones de
urbanización del resto de los servicios, así como las características de implantación de las calles y de la
edificación.
Al introducir esa noción de gradualidad y acumulación, la urbanización de la calle y sus infraestructuras
se nos muestran como lo que son: servicios que colaboran a la construcción y al funcionamiento de la
ciudad en cada periodo de su evolución. Y, en este sentido, se debe también entender que son muchos los
niveles con que se puede cubrir un servicio determinado y muy variadas las soluciones técnicas de de
urbanización; cosa que convierte esta tarea en la consecuencia de un análisis esmerado del problema y no en
una aplicación rutinaria de soluciones tipificadas.
La noción de gradualidad implica también entender la urbanización como construcción progresiva de
ciudad, y así se puede plantear niveles más simples, que irán volviéndose más complejos en el futuro. Pero
también, que gran parte de las funciones que se esperan de un servicio o un componente determinado de la
calle basan su eficacia en otros elementos o redes que se dan sobre el mismo espacio público.
Es sobre la base de la propia tecnología de suministro de los distintos servicios urbanos que cabe
diferenciar un nivel mínimo de prestación del servicio de otro estándar, definido éste como el normalizado
y establecido en la práctica habitual en las actuaciones de desarrollo urbano en nuestro contexto, y aquél
por criterios de suministro en niveles aceptables, que incluso posibiliten su gradual desarrollo hasta alcanzar
el otro estándar de ser preciso
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La definición de un nivel mínimo imprescindible de urbanización afecta a uno de problemas cruciales
en la actualidad en muchas ciudades; gran parte de la urbanización del planeta se esta construyendo con
procesos de urbanización espontánea, basados en la sucesión de ocupación del suelo, edificación y
finalmente urbanización, que suele suponer la culminación del proceso.
Son procesos de construcción de ciudad en condiciones de absoluta precariedad, en los que se ha
partido como base del estiramiento de caminos y de redes de infraestructuras próximas, creando calles que
a la vez sirven de acceso y drenaje, y fundamentalmente de definidoras de lotes de parcelas (cuando no se
han apoyado construcciones sobre construcciones con ausencia muchas veces de camino, como en las
favelas brasileñas). Con posterioridad, se han construido redes incipientes para dotarse de servicios,
conducciones de agua extraída de pozos y apoyadas en fachadas, cables eléctricos en análogas condiciones,
a partir de pinzamientos irregulares sobre redes aéreas exteriores al sector.
Para regular este tipo de procesos, para poder incorporar los barrios generados así a la denominada
ciudad “formal”, es fundamental el establecer estándares adecuados de prestación de servicios: no es
posible responder a una problemática de este tipo con soluciones convencionales de urbanización, ni
imponer un grado y nivel de exigencia propios de promociones urbanísticas de otro nivel de renta. Las
imágenes que siguen muestran algunas de las soluciones de ese tipo adoptadas en contextos sociales
diferentes, donde las posibilidades de intervención y los requerimientos culturales eran tan diversos como
favelas de Río de Janeiro o barrios marginales de la capital del Camerún.
Es muy enriquecidor participar en este tipo de procesos, porque uno descubre que ha de volverse al
origen de esas infraestructuras para entender sus requerimientos de prestación de servicio, que tienen
soluciones y niveles muy diversos, como etapas de un futuro desarrollo. La discusión con los tecnicos
municipales y los de las compañias suministradoras de servicios, es un ejercicio al que debería someterse
todo ingeniero que quiera trabajar en la ciudad, porque en él se descubre cuanto de caprichoso se contiene
en nuestras normas de urbanización, propias de paises con muchos más recursos
Concluyo pues recordando las nociones sobre las que sustento esta concepción de la urbnización como
construcción de ciudad (con mayusculas): infrestructuras como redes organizadoras del territorio, servicios
que se interrelacionan y condicionan, proyectos adecuados a las caracteristicas de cada lugar, soluciones al
servicio de un determinado orden formal y a un programa funcional, gradualidad como convencimiento y
complementariedad entre infraestructuras como instrumento, soluciones adecuadas al nivel de servicio que
sea posible y satisfactorio, en el convencimiento de que evolucionará en el futuro, y sensatez y humildad
como actitud del proyectista.
No significa ello renuncia ninguna al bagaje metodologico y técnico que la ingenieria ha ido
construyendo, y que constituye un patrimonio profesional y cultural que nos justifica como profesión, pero
si el colocarlo al nivel que le corresponde: al de instrumental. La tecnocracia ha sido siempre un mal
compañero de viaje.
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Quiero acabar mostrando algunos ejemplos de urbanización realizada con ese espiritu, porque más allá
de la bondad o no de la solucción adoptada, expresan graficamente gran parte de lo que he querido decir.
El primero corresponde a las obras, ya realizadas, de transformación de la carretera C-246 a su paso por
la población de Sant Boi del Llobregat, que constituía hasta hace poco el eje fundamental de comunicación
de Barcelona con el Garraf, habiéndose sustituido parte de esa función con la construcción de la nueva
autopista B-16 por el sur del conjunto de pueblos que unen Sant Boi con Castelldefels.
La anchura del ámbito de proyecto era grande, en torno a 45 m, a causa de las servidumbres y
distancias que el planeamiento de carreteras y urbanístico habían dejado a lo largo del tiempo. Los
requerimientos funcionales del proyecto respondían a la necesidad de construir una arteria urbana potente,
que será, con el paso del tiempo el eje de integración posiblemente más importante de los cuatro
municipios consecutivos. Como suele ser habitual, la primera propuesta de los organismos responsables de
la carretera fue mantener la carretera en su lugar, ampliarla en cuatro carriles, con una barrera central de
protección, y construir dos calzadas laterales simétricas, separadas de la carretera por medianas con árboles.
La solución que se adoptó tuvo en cuenta el hecho de que los requerimientos de los dos tejidos
confrontados eran muy diferentes: la zona industrial al sur necesitaba una calzada lateral amplia, para los
vehículos y los giros de acceso a las parcelas, asi como era conveniente ubicar en ella una banda de
estacionamiento; por contra, la franja ubicada delante del tejido residencial requeria de calzada lateral
estrecha y sin estacionamiento, y vistas las características del sector residencial era conveniente aprovechar
todo el espacio sobrante, o rescatado, para destinarlo a un parque lineal potente que concentrara funciones
de estancia y desplazamientos no motorizados.
Esta disposición, adecuada al lugar de implantación, tiene, además, otras ventajas: permite independizar
la rasante de la calzada central de la de la lateral en el sector residencial y evita que los problemas de la
rasante de aquélla se transmitan en la fachada edificada; permite aprovechar el tamaño de la mediana,
constituida en parque lineal (con paseo de peatones y carril de bicicletas) , para colocar peldaños laterales y
parterres de absorción de ese desnivel, que sirven, a su vez, de protección frente al tráfico de la carretera.
El segundo de los ejemplos que muestro, corresponde a la reforma de la antigua carretera N-II por la
ciudad de Igualada, que es una obra emblemática para el municipio, por su tamaño y porque tiene por
objeto crear su avenida más importante. La solución de proyecto mostrada fue ganadora del concurso
convocado al efecto por el Ayuntamiento, y está actualmente en fase de construcción.
Lo que interesa destacar de él es que la combinación entre lo del eje lineal y la transversalidad de la
trama urbana ha constituido el método y la regla que han presidido las diversas opciones y alternativas de
proyecto que se presenta. La existencia de diversas piezas de suelo, contiguas al eje y anteriormente
ordenadas por el Ayuntamiento, han facilitado el necesario equilibrio y la combinación de principios
rectores del esquema requerido. Por lo tanto, continuidad del eje, pero con diversificación de secciones
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según los escenarios de cada lugar, constituye la filosofía que guía la propuesta ordenadora de este eje
mayor de la ciudad de Igualada.
Las diferentes solicitaciones del espacio calle según tramos han marcado la disposición de los elementos
ordenadores que se manejan, con el espíritu enunciado de adecuación de las soluciones a los diversos
tramos que atraviesa. El propio método de representación gráfica del proyecto responde a esa intención de
ir mostrando secuencias diferenciales y tratamiento de los puntos de rotula entre ellas, criterio que ha
marcado también la selección de los elementos de urbanización, las texturas de los pavimentos, la elección
del tipo de vegetación y los niveles de alumbrado; de forma que cada espacio sea de fácil lectura por la
totalidad de usuarios de la Avenida.
Algunos Ayuntamientos han empezado a aprovechar el potencial transformador de las infraestructuras,
y la oportunidad de existencia de financiación (normalmente de entidades del Estado), para apoyar en ellas
sus políticas de revitalización de espacios de la ciudad. Les pongo el ejemplo de como el Ayuntamiento de
Sabadell ha revertido la habitual polémica de corredor de trazado de nada menos que una autopista urbana
(el IV cinturón metropolitano) solicitando al Ministerio que no se aleje de la ciudad, sino que pase bajo un
ancho vial de un barrio periférico, ayudando a cerrar por encima la ronda urbana de Sabadell y colaborando
a la revitalización del barrio.
Pero para eso hay que saber formular proyectos urbanos, proyectar integración y no alejamiento o
barreras para protegerse de las infraestructuras. Proyectos que han de ser formulados por los
Ayuntamientos, que son los entienden del tipo de ciudad que quieren, pero que han de integrar los
requerimientos de las normativas específicas de las carreteras, respetando los parámetros donde se juega su
eficacia y negociando aquellos que no son de aplicación en situaciones urbanas.
Recuerdo que cuando en 1988 el Ayuntamiento de Barcelona puso sobre la mesa sus proyectos de las
Rondas y utilizó este tipo de argumentación, con contundentes argumentos sobre la alteración de ciertos
parámetros en el espacio urbano, gran parte de la ingeniería se “rasgo las vestiduras”, para que pocos años
mas tarde muchas de las soluciones se convirtieran en referente para otras actuaciones de la Administración
(Central o Autonómica) llevadas a cabo por muchos de los técnicos a quien hubo que convencer. Pero así
se ha de avanzar en la ingeniería, cambiando paradigmas y revisando críticamente soluciones ya consagradas
que no funcionan o ha dejado de funcionar.
Junto a ese proyecto, y a otro análogo que han planteado conjuntamente los Ayuntamientos de Sabadell
y Barberá para el paso de la autovía Interpolar entre ambos municipios, quiero mostrarles también la forma
como el Ayuntamiento de Sabadell a logrado aunar la oportunidad derivada de la ampliación de la limítrofe
autopista C-58 y de la existencia de una promoción urbanística privada en su entorno, para plantear un
proyecto de reforma de la entrada al casco urbano (al que denomina portal sur), que esta en fase de
construcción sin mas aportación municipal que sus capacidad de negociación.
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Pero para ello, ese Ayuntamiento había redactado anteriormente un Plan Director viario, con criterios
de Plan de Movilidad. Ha tenido que ofrecer a la promoción privada su capacidad de negociación con el
sector público para mejorar la accesibilidad de la ciudad (y por ende del sector) y a la Generalitat su
capacidad de gestionar recursos privados para mejorar el entorno y ahorrar absurdas y costosas medidas de
corrección de los impactos del primer proyecto oficial.
Comienzan a ser habituales experiencias de urbanización que reflejan esta concepción conjunta del
proyecto de una infraestructura y de un sector de ciudad, pero lo que pongo de relieve es que la tarea
requiere de colaboración entre técnicos de diversas disciplinas que aportan sus respectivos bagajes
profesionales, pero no desde la imposición de normas propias de cada una de ellas sino desde la integración
de criterios diferenciales.
En esta tarea la ingeniería no puede salir más que reforzada, si no se encasilla en una irreducible actitud
que le ha llevado a ser pasto de críticas de urbanistas, ecólogos, paisajistas (paradoja para quien construye
paisaje, aunque a menudo sin saberlo), y, lo que es peor, de los ciudadanos.
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Urbanitzar es construir l’espai públic de la ciutat: el seu suport permanent

No pot ser dissenyat des de l’acumulació de serveis concebuts de forma autònoma

Per més que s’hagi avançat força en millores tècniques

o que l’increment de la nostra qualitat de vida doni un producte molt diferent

La lógica de los enfoques de demanda

Ni pot ser un espai concebut des de els requeriments de l’automòbil, de les seves tècniques

Mayor extensión redes
infraestructuras

Menor
densidad

Mayor dependencia
del automóvil

Mas dispersión urbana

Desplazamientos mas
largos

Mayor consumo
energético

Incremento
exclusión social

amb greus conseqüències ambientals i de manca d’equitat social

Conseqüències del model de mobilitat al servei de la motorització

Motorització i accessibilitat (¿exclusió social ?)

Alteracions del model social de mobilitat:
- Increment del treball autònom i diversificació dels llocs de treball
- Tendència a l’equilibri de la distribució de viatges al llarg del dia
- Puntes de utilització del vehicle privat els caps de setmana
- Encariment dels los viatges en vehicle privat
- Més gran consciència social sobre el cost energètic i ambiental

Insuficiències del model tradicional de gestió de la mobilitat
- Plans com a resposta a trets de demanda sobre els quals no s’hi actua
- Atenció prioritària al cotxe com a vehicle de transport
- Aparell analític i de planificació desfasat tècnicament
- Gestió de la mobilitat en mans dels productors d’infraestructures
- Risc d’exclusió social de les persones amb mobilitat no atesa

Métodos y estrategias para una movilidad sostenible social y ambientalmente

L’ALTERNATIVA: Plans de mobilitat urbana basats en diversitat de
mesures de planificació i reglamentació:

•Delimitació de teixits urbans sensibles i protecció del trànsit privats dintre d’ells.
•Xarxes específiques a la ciutat per a les diferents formes de desplaçament
•Itinerari de vianants què uneixin les zones de atracció amb els carrers de més interès.
•Xarxa de transport col·lectiu amb cobertura suficient amb restriccions als vehicles privats
•Xarxa específica per a la mobilitat en bicicleta, compartida amb itineraris de vianants i,
inclús, amb el trànsit privat, del qual té que ser protegida.
•Concepció jeràrquica, segons funcions, de la xarxa destinada al trànsit motoritzat privat
•Polítiques d’aparcament què afavoreixin l’estacionament en origen.
•Mesures de regulació de la càrrega i descarrega de mercaderies

Estrategias de los planes de movilidad urbana

Compras

Obligada
28,0%

No obligada
24,3%

Trabajo
65,1%

24,6%
Visitas
23,5%

Diversión
21,1%

Estudios
34,9%

Otros
30,8%

Vuelta casa
47,7%

Polítiques de mobilitat amb atenció a cadascú dels motius de desplaçament quotidià

¿ Movilidad o transporte?
Ratios de desplazamiento por grupos de población

Viaje a pie o
bicicleta

Transporte
colectivo

Vehiculo
privado

Estudiantes

53,7 %

20,7%

25,6 %

Ocupados

30,5 %

19,6 %

49,9 %

Dedicados a
tareas del
hogar

67,4 %

12,6 %

20,0 %

Jubilados y
pensionistas

68,8 %

16,7%

14,5 %

Hombres

39,8 %

16,0 %

44,2 %

Mujeres

51,0 %

21,1 %

27,9 %

Grupo

Atentes als modes de desplaçament apropiats a cada grup social

Intermodalidad y ámbitos de utilidad de cada medio de transporte

I que té que posar l’accent sobre la combinació de modes de transport

VERS A UN NOU MODEL DE MOBILITAT AMB ENFOCAMENT DE GESTIÓ DE
L‘OFERTA D’ESPAIS ADAPTATS I SISTEMES DE TRANSPORT

LA LLEI CATALANA DE LA MOBILITAT
(Instruments previstos).
•Directrius nacionals de mobilitat (Pla
territorial Sectorial)
•Plans Directors de mobilitat
•Plans específicos (carreteres, ferrocarrils,
etc)
•Plans de mobilitat urbana
•Programa d’inversions (4 anys)
•Pla de serveis (transport col.lectiu)
•Estudi de viabilitat d’infraestructures
Buchanan 1964

•Estudi d’evaluació estratègica ambiental

I. Delimitació de teixits urbans sensibles i protecció del trànsit privat

II. Xarxa d’itineraris de vianants què uneixi les zones de atracció més gran

III: Xarxa adaptada a bicicleta, què doni connexió a les àrees d’atracció

IV. Xarxa de transport col·lectiu amb cobertura suficient i restricció al trànsit

Red de autobuses y análisis de cobertura

V. Xarxa bàsica de distribució urbana de cotxes clarament diferenciada

Medidas de pacificación del tráfico rodado en los barrios

Limitación velocidad por estrechamiento

Espais de convivència i pacificació a la resta de carrers (70% del total)
Calle de coexistencia

Cruces sobreelevados

VI. Estacionamiento en origen: calles y aparcamiento
VI. Polítiques d’estacionament als llocs origen dels desplaçaments

- Estacionaments públics: rotació i ocupació
- Estacionaments al carrer: balanç
- Estacionament als edificis: balanç

VII: Polítiques de regulació de la distribució urbana de mercaderies
Principals operadors urbans:
•
•
•
•
•
•

Missatgeria
Abastament comerços (Alimentació, tèxtil,
publicacions, etc.)
Paqueteria de empreses de transport
Transports especialitzats (construcció,
mudances, combustibles, etc.)
Residus urbans (deixalles, olis, embalatges,
etc)
Creixent transport de treball personal

Dificultats per la regulació de la
logística de mercaderies
•Transportistes: productivitat (temps de
carrega/descarrega)
•Vehicles de transport poc adaptats a
mitjans mecànics de càrrega
•Dificultat de disponibilitat de policia para el
control del acompliment d’ordenances
•Poc us de tecnologies i’ informació per al
control de zones reservades
•Comerciants: comportament molt irregular
en demandes d’abastament

Mesures:
Normatives de circulació i edificació
Organització logística
Concertació amb operadors

NO hi haurà pla de mobilitat sense programació d’actuacions
sobre l’espai públic i els sistemes de transport

Ni estudis de mobilitat generada què no fixin les condicions d’urbanització al sector

Alguns exemples de concepció de l’espai públic des de
la perspectiva d’una mobilitat urbana equitativa

Un espai amb alternativa temporal d’ús (avinguda dels Ferrocarrils de Cornellà

Separació de funcions mitjançant l’espai de l’aigua (Teheran)

Parc amb estany de laminació al Torrent Ballester de Viiladecans

Continuïtat de recorreguts no vol dir igualtat de secció transversal (Carretera de Sant Boi)

Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer (N-II a) de Igualada

La necessitat d’entendre la urbanització per la seva gradualitat d’intervenció
i pels nivells adequats a cada cas

Solucions d’urbanització tenint en compte el cost energètic i ambiental

Les noves respostes en termes de
sostenibilidad ambiental i equitat social

Evolució del cost d’urbanització- edificació i del preu dels habitatges

Evolució dels components del cost de la vivenda

Evolució dels components del cost d’urbanització

La construcció d’infraestructures com a oportunitat de renovació de les perifèries

Puertas de Sabadell

Recomanacions de disseny
per a la inserció del transport públic
a les vies urbanes

Una mateixa línia de transport públic
pot circular per diferents vies urbanes

Diferents tipologies de vies:
• Xarxa bàsica
• Interurbanes regionals / locals
• Urbanes de connexió
• Urbanes interiors

I.

ESTRATÈGIA
T+F+Q

TEMPS (T)

Més ràpid que el vehicle privat

Prioritat general de pas
Preferència als encreuaments
Plataformes reservades
Accés ràpid al vehicle i als transbordaments

L'autobús ha de tenir prioritat sobre el cotxe
1 autobús = 50 cotxes

Preferència als encreuaments

Plataformes reservades per a l'autobús

Plataformes reservades per a l'autobús

Accés ràpid als vehicles i als transbordaments

u

ü
ü
ü

FIABILITAT (F)

Complir els horaris

Absència d'obstacles i imprevistos
Disseny adequat de les vies urbanes
Independència del trànsit
Plataformes reservades

ü

Sistema d'Ajut a l'Explotació (SAEI)?

El mobiliari urbà com a obstacle

La indisciplina d'aparcament com a obstacle
per a la circulació de l'autobús

Especialment la indisciplina de càrrega i descàrrega

La indisciplina d'aparcament com a obstacle
per als girs dels autobusos

I un disseny inadequat del viari com a obstacle
per a la circulació i els girs dels autobusos

I també cal un disseny adequat de les parades
com a punt de contacte amb el viatger, per garantir
la fiabilitat de circulació i la qualitat de servei

Garantir la independència del trànsit
ja que influeix decisivament sobre la fiabilitat i la rapidesa
del transport públic

Sistemes d’Ajuda a l’Explotació com a suport
per regular les línies i garantir la fiabilitat,

QUALITAT (Q)

ü
ü
ü
ü
ü

Prestar el servei esperat

Rapidesa i fiabilitat
Comfort, manteniment i neteja
Atenció a l'usuari
Informació abans, durant i després
Control de qualitat

SEGUIMENT

La Planificació de la mobilitat
Lluís Alegre Valls.
Enginyer de Camins,
canals i Ports
Cap del servei de mobilitat de
l’ATM
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Segle XX
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El transport públic per a sortir de la ciutat densa. Insuficiència de
la xarxa viària.
Arribada de l'automòbil i construcció d’autopistes. La ciutat
extensa.
Transport urbà de masses. Escassetat de transport interurbà.
Increment de mercaderies per carretera.
L’índex de motorització creix vertiginosament. Augmenta el
viatge per mobilitat personal.
Es manté la xarxa ferroviària de rodalies del segle XIX
No és planifica la mobilitat. Hi ha plans de les diferents
infraestructures.

1965

2005

Tendencies - Finals s. XX

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Residència: L’extensió sobre territori:
preu del sòl, qualitat de vida i cotxe per a tots.
Treball: Serveis s'infiltren en la residència
urbana i la indústria especialitzada en polígons.
Oci: La recerca de la naturalesa i nous centres de d’oci
escampats pel territori.
Circulació: Necessitat de més connexions i ocupant cada cop
més temps.
Mediambient: Els impactes mediambientals negatius de la
mobilitat comencen a ser percebuts per la població
Mobilitat: Ja estan arrelats els estudis de trànsit i la planificació de
les infraestructures de transport i s’introdueixen conceptes com
supressió de barreres arquitectòniques, remodelació d’espais per
a vianants, la gestió de la demanda de transports.

Tendències inicis segle XXI

1. Alta velocitat tornar a endarrerir les inversions
en rodalies i l’oferta existent és insuficient
2. Vols de baix cost: No importa la distància?
3. El medi ambient diu no puc més:
Canvi climàtic, partícules i NOx
Fragmentació del territori i paisatge
4. Sembla que s’acosta un canvi cultural: Una gran part de la
població és sensible a millorar el model de mobilitat actual i a
disminuir els impactes que genera sobre la salut (accidents,
soroll, contaminació) i el mediambient.
5. La demanda en la mobilitat apareix com element clau de la
planificació

Aquestes tendències es visualitzen en un seguit
d’impactes que cal reconduir
•
•
•
•

Sobre l’accessibilitat
Sobre l’equitat
Sobre l’economia
Sobre el medi ambient
i tenen com a element fonamental

entendre les relacions entre urbanisme i mobilitat

Densitat de població i repartiment modal 2005
Vallès Occidental

Vallès Occidental

34,2
52,4
13,5

P eu

Transport

V ehícle privat

Alt Penedès
Alt Penedès

30,7
61,9
7,3

Densitat de 1.468 h/km2
Barcelonès
Barcelonès

26,9

36,2

36,9

A la zona central, la més densa, un 30% de la mobilitat es
realitza en vehícle privat. A la resta de l’RMB aquest valor puja
per sobre del 55%.

Urbanisme: desequilibri territorial
Cada vegada hi ha més municipis amb una relació desequilibrada entre
residència i lloc de treball.
Entre 1981 i 2001,
d’un total de 164, els
municipis equilibrats
han disminuït de 87
a 44, i han crescut
els desequilibrats en
un o un altre sentit.

Dèficit col·locació
Equilibrats
Dèficit residència

Els procesos d’ocupació del sòl
•

Un 30 % de la mobilitat laboral extramunicipal a l’RMB es deu
al desequilibri entre LTL/POR.

•

Uns municipis s’especialitzen cada vegada més en residencials
i uns altres cada vegada més en l’activitat.

Genera la mobilitat obligatòria

Com es pot evitar la mobilitat obligatòria?

• Amb polítiques d’ordenació del territori que
potenciïn el desenvolupament dels úsos del sòl on
conviuen activitats residencials i econòmiques.

Taxa anual de creixement de la població
en el quinquenni 2000 - 2005
Tendència a la dispersió

La població creix en les zones menys denses i es dispersa cap a
les zones pitjor comunicades

La dispersió dels desplaçaments
•

•

El número de fluxos per mobilitat laboral ha augmentat fins a doblarse en els últims 15 anys.

86

91

96

01

1,92

2,38

2,94

3,87

Hi ha gran dificultat de servir els fluxos amb transport públic doncs no
s’aconsegueix la massa mínima que els faci rentables.
3

Urbanisme: la separació de residència i activitat
•

A l’RMB hi ha més de 600 polígons industrials repartits per tot el territori,
molts d’ells sense transport públic i allunyats dels nuclis urbans, cosa que
fa impossible arribar a peu o en bicicleta.

Com es pot evitar la dispersió?

•

Amb polítiques d’ordenació del territori es pot concentrar la dispersió i per
tant reduir els seus efectes negatius.

•

Amb polítiques de modificació dels úsos del sòl per reduir els problemes de
segregació espacial.

•

Amb projectes urbanístics integrats amb un sistema de mobilitat amb
predomini dels modes no motoritzats i amb una bona xarxa de transport
públic.

L’asimetria dels desplaçaments
•

El desequilibri temporal dels desplaçaments porta a què gran part dels
trajectes en transport públic vagin buits.

•

El fenomen del creixement dels desplaçaments multietapes complica
encara més la mobilitat ja que redueix les possibilitats de compartir viatge i
disminuir l’ocupació del transport privat i públic.

Å Cap a casa

Com es pot evitar l’increment de complexitat
dels desplaçaments?

•

Amb polítiques d’ordenació del territori es pot buscar l’òptim equilibri
poblacional i activitat en els diversos nodes que estructuren el territori per
minimitzar el fenomen de l’asimetria.

•

La decisió sobre la localització dels serveis bàsics lluny de la residència
genera viatges en vehicle motoritzat multietapa.

•

La planificació del transport desajustada de la planificació urbanística
genera mobilitat ineficient que es pot evitar amb una planificació conjunta
des de l’inici de projecte urbanístic

Conclusions : mobilitat versus urbanisme i OT
 El creixement de la mobilitat és molt
difícil d’evitar, i a més la distància dels
viatges creix.

 Cal treballar per a fer més curts
els viatges i que es puguin fer
amb mitjans sostenibles.

 Tendència a la dispersió de la
localització de la població i dels llocs
de treball, produint-se, a més,
especialització funcional que ha
incrementat l’ús del cotxe.

 Gran dificultat de servir la
mobilitat que es genera amb
polítiques d’oferta. Cal avançar
cap a estratègies integrades de
gestió de l’oferta i la demanda.

 Hi
ha
unes
tendències
d’empitjorament de l’autocontenció,
de l’equilibri entre POR i LTL i de
creixement del nombre de destins
dels fluxos emesos.

 Que només es poden combatre
amb polítiques urbanístiques i de
mobilitat integrades.

Les estratègies de mobilitat han d’enfocar-se cap a polítiques integradores
de l’urbanisme i la mobilitat

En aquest context s’emmarca la planificació de la
mobilitat del segle XXI
•
•

La no existència d’una regulació específica de la mobilitat
La necessitat que la planificació urbanística i la mobilitat
estiguin coordinades

Llei 9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat

Llei de la mobilitat
La Llei de la Mobilitat té per
objecte “establir els principis i
els objectius als quals ha de
respondre una gestió de la
mobilitat de les persones i del
transport de les mercaderies
dirigida a la sostenibilitat i la
seguretat, i determinar els
instruments
necessaris
perquè la societat catalana
assoleixi els dits objectius i
per garantir a tots els
ciutadans una accessibilitat
amb mitjans sostenibles” (art.
1.1).

Llei de la Mobilitat

Directrius Nacionals
de Mobilitat

Pla Director de
Mobilitat

Objectius
Enunciats a partir de la Llei de la Mobilitat:
 Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i
les polítiques de mobilitat tot minimitzant els desplaçaments
habituals i garantint l’accessibilitat amb el mínim impacte ambiental i
de la manera més segura possible. (a)
 Adequar els sistema de càrregues directes sobre la mobilitat a
un esquema que integri les externalitats i que reguli
l’accessibilitat ordenada a les ciutats. (b)
 Planificar la mobilitat prioritzant els sistemes de transport de
baix impacte i que no consumeixin combustibles fòssils. (c)
 Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de la normativa sobre
prevenció de contaminació atmosfèrica i acústica. (l)
 Implantar les infraestructures amb criteris de sostenibilitat (o)
 Relacionar la planificació de l’ús del sòl amb l’oferta de
transport públic (x)

Els instruments de planificació de la Llei de la mobilitat

•

Les Directrius Nacionals de mobilitat

•

Els plans directors de mobilitat

•

Els plans específics

•

Els plans de mobilitat urbana

•

Els instruments d’avaluació:
– Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada
– Els estudis d’avaluació estratègica ambiental

La llei de la mobilitat incorpora la participació com a element central de la
planificació de la mobilitat en la figura dels consells Territorials de la Mobilitat

Les Directrius nacionals de mobilitat
Les Directrius Nacionals de Mobilitat
són el marc orientador dels
objectius marcats per la llei de la
mobilitat a Catalunya i estableixen
els principis següents:
• Competitivitat: reduint els cost del
transport
• Integració social: garantint
l’accessibilitat universal
• Qualitat de vida: Impactes positius
per sobre dels negatius
• Salut: La reducció de les emissions i
el soroll
• Seguretat: reducció dels accidents
• Sostenibilitat: Reduir la intensitat
energèrtica i les emissions de GEH

Llei de la Mobilitat

Directrius Nacionals
de Mobilitat

Pla Director de
Mobilitat
Pla de Mobilitat
Urbana

Les directrius nacionals de mobilitat
Defineixen
els
objectius
generals per a la mobilitat a
Catalunya a partir de 3
estratègies:
9 Organitzar els usos del territori i
la xarxa d’infraestructures que
minimitzin la distància dels
desplaçaments

S’estableixen 28 directrius amb
198 subdirectrius que afecten a tots
els modes de transport, tant a
l’oferta com la demanda i a la seva
gestió.
9 Per al seu seguiment especifica
31 indicadors:
9 Ciutadans
•

9 Traspassar desplaçaments als
mitjans més adients a cada àmbit

Turismes /habitant

9 Impactes
•

Consum energètic

9 Infraestructures i serveis


IMD pesants

9 Processos

9 Millorar l’eficiència
mitjà de transport

•

de cada

Nivell d’autocontenció

Els plans directors de mobilitat
Tenen per objecte planificar la
mobilitat de la regió tenint
present tots els modes de
transport, els passatgers i les
mercaderies i fomentant els
desplaçaments dels modes no
motoritzats. (art 7 llei)
Les determinacions dels PDM
han de ser incorporades pels
instruments de planificació de
rang inferior i pels instruments
de planejament urbanístic o
sectorial.

Llei de mobilitat

Directrius
nacionals de
mobilitat

Pla director de
mobilitat

Continguts mínims
Enunciats a partir de la Llei de la Mobilitat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona.
Ordenació del trànsit interurbà d’automòbils.
Promoció dels transports públics col·lectius.
Foment de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu.
Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona.
Organització de l’aparcament intrazonal.
Transport i distribució de mercaderies.

El PDM també inclourà en referència al seu territori:
 L’avaluació estratègica ambiental (art 17 de la llei)

Àmbit del Pla: les comarques de l’RMB

superficie de 3.261 km2
10% de Catalunya

Elaboració pdM

Anàlisis previs

Diagnosi

Les projeccions de
mobilitat i els seus
efectes
L’avaluació
ambiental com
element estratègic

Els objecitus a 6
anys

Model de
mobilitat

Les propostes
d’actuació

En conseqüència

Urbanisme com un element central
de les polítiques de mobilitat

El pdM de l’RMB proposa 9 eixos d’actuació, el primer dels
quals dedicat a la coordinació entre urbanisme i
mobilitat, el segon a infraestructures i mobilitat i el setè a
plans específics de mobilitat.

EA1: Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat
MESURA 1: POTENCIAR LES POLARITATS. DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER REDUIR LES
NECESSITATS DE MOBILITAT MOTORITZADA

Descripció de la mesura


Recuperar un model de territori basat en una major compacitat que permeti servir els
nuclis urbans i d’activitat d’una manera eficient i fomenti un teixit urbà amb diversitat
d’usos.

Àmbit d’actuació
L’RMB.

Objectius a aconseguir
1. Millorar l’accessibilitat als llocs de treball i la residència.
2. Reduir la distància mitjana de desplaçament a l’RMB.
3. Potenciar el canvi modal cap al transport públic i els modes no motoritzats.

Bona pràctica
El Pla director de l’Alt Penedès aposta per potenciar les polaritats, en la línia
apuntada.

EA1: Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat

Bé

El pla territorial de l’RMB,
actualment en redacció,
proposa estrategies per a
equilibrar residència i
treball i disminuir la
distància de desplaçament

Expansions de nucli únic
i diversos nuclis “Ben” situats

EA1: Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat
MESURA 2: NORMATIVA TERRITORIAL SOBRE LA LOCALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN FUNCIÓ DE LES
CARACTERÍSTIQUES DE LA MOBILITAT I DE L’ACCÉS A LES INFRAESTRUCTURES

Descripció de la mesura


Per afavorir una localització de les activitats en el territori tenint present l’accessibilitat en modes de
transport sostenibles, la generació de la mobilitat en funció del tipus d’activitat i la proximitat a la
residència



Incloure la proposta en el PTM de BCN

Àmbit d’actuació
Tota l’RMB.

Objectius a aconseguir
1. Millorar l’accessibilitat residència – Lloc de treball.
2. Reduir els veh-Km de cotxe i mercaderies realitzats per carretera a l’RMB.
3. Reduir la distància mitjana de desplaçament a l’RMB.
4. Reduir els impactes socials i ambientals negatius de la mobilitat.

Bona pràctica
Experiència holandesa de localització d’activitats per a la reducció de l’ús del cotxe en funció
de les característiques de mobilitat de les empreses i l’accés a les seves instal·lacions.
Teoria ABC.

EA1: Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat
MESURA 7: PLANS DE MOBILITAT URBANA

Descripció de la mesura


Redactar PMU d’acord amb els criteris del pdM



Destacar elements significatius com la connexió amb les xarxes interurbanes de modes no
motoritzats, i indicar quines mesures del pdM els afecten d’una manera més directe

Àmbit d’actuació
Municipis de les zones 1 i 2 del Pla d’actuació de les zones declarades de protecció especial de l’ambient
atmosfèric i tots aquells amb més de 20.000 habitants de l’RMB.

Objectius a aconseguir
1. Una planificació de la mobilitat sostenible i segura a tots els municipis de l’RMB amb més de 20.000 habitants.
2. Reducció de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans.
3. Reduir les emissions de contaminants a l’atmosfera per part del transport.

Bona pràctica
 Pla de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
 Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració de PMU.
 Pla de suport als PMU de la província de Barcelona per part de la Diputació de Barcelona.

Els Plans de Mobilitat Urbana
Són el document bàsic per a configurar
les estratègies de mobilitat sostenible
dels municipis de Catalunya.
9 S’han d’adequar als criteris i orientacions
establerts als PDM i, si escau, als plans
específics
9Els han de redactar els municipis més
grans de 50.000 habitants i les capitals de
comarca i també a l’RMB els de més de
20.000 habitants i tots els afectats pel Pla
d’actuació de la declaració de zones de
protecció especial a la qualitat de l’aire.
Municipis que han de redactar PMU

Els Plans de Mobilitat Urbana
Han de contenir::
9 la creació de xarxes urbanes de vianants i
bicicletes connectades amb les interurbanes,
9 la gestió coordinada de l’aparcament en
origen i destinació i de determinades
normatives relatives a la distribució urbana de
mercaderies
9 incorporin estratègies de reducció de la
contaminació ambiental i sonora, doncs és
als nuclis urbans on són més efectives
9 la priorització del transport públic tenint
present l’interurbà, cap municipi excepte BCN
té una xarxa suficient d’itineraris amb prioritat
per a l’autobús.
9 plans de seguretat viària amb l’objectiu
establert pel PCSV, doncs l’evolució del
nombre de víctimes en l’àmbit urbà es manté
estancat.

Algunes propostes

Procés Participatiu

Exemple indicadors de seguiment
Núm.

Nom

Unitats

2004

2012

Valor PDM
2012

23.2

Velocitat comercial de
l'autobús urbà

km/hora

13,31

13,31

14,6

23.6

Velocitat comercial de
l'autobús interurbà

km/hora

27

27

29,7

32.1

Adaptació a PMR del parc
mòbil de transport públic de
superfície

% vehicles adaptats

85

100

100

32.2

Adaptació a PMR de les
estacions de transport
públic

% estacions adaptades

46,7

74

90

Turism/hab

428

436

414

km

_

_

150

Tep/habitant/ any

0,53

0,58

0,49

33

Motorització

36.2

Longitud de carril interurbà
per a bicicletes

60.0

Consum energètic del
transport per habitant

La llei de mobilitat defineix la necessitat d’establir indicadors de seguiment

Els plans específics: Article 8, Llei 9/03 de mobilitat

•

Tenen per objecte el desenvolupament sectorialitzat de les
DNM per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat

•

DPTOP ha de vetllar per la coherència de les determinacions
que els PDM i es plans específics estableixin.

•

És pla específic a nivell de tot el territori el Pla
d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) i a nivell
de l’RMB el Pla director d’infraestuctures (PDI)

•

Disposició addicional tercera determina l’elaboració d’un pla
específic per als polígons industrials i les zones d’activitats
econòmiques que compleixin unes determinades condicions

El Pla d’infraestructures de Transport de Catalunya
Defineix els objectius específics:
9 la sostenibilitat ambiental per tal de
contribuir al compliment de l’acord de
Kyoto

9L’estructura nodal del territori per
garantir
uns
nivells
coherents
d’accessibilitat

9 el progrés social i econòmic establint
intervals màxims de pas pel ferrocarril
i nivells de servei adequats per a la
carretera.
Principals actuacions ferroviàries del PITC

9La seguretat amb l’objecte de reduir
l’accidentalitat.
Defineix
les
infraestructures
Catalunya per a l‘any 2026

de

El Pla Director d’Infraestructures 2001 – 2010
El PDI defineix per a l’RMB:
9 totes
les
actuacions en
infraestructures de transport
públic amb independència de
l’administració i l’operador que
l’explota
9és un pla integrador perquè
potencia la integració física de
totes les xarxes
9 4 tipologies d’actuació:
– Ampliació de xarxa
– Intercanviadors
– Modernització i millora
– Actuacions en la xarxa
estatal

Principals actuacions ferroviàries del PDI

Les infraestructures viàries y ferroviàries: O
el que la llei també ens obliga a evitar

Barrera física
Barrera de trànsit

Plans específics de Polígons industrials

Directriu 5ª:
Assegurar l’accessibilitat
als centres de treball i estudi,
evitant l’exclusió social en la
incorporació al món laboral i
acadèmic i proposa:
1.
2.
3.
4.
5.

Impulsar plans de mobilitat
Millorar l’oferta de T. Públic
Promoure bus demanda i cotxe
compartit
Facilitar anar a peu i en bicicleta
Promoure mitjans no motoritzats
quan Polígon Industrial a prop
dels nuclis urbans.

El PDM fixa en quins polígons i zones
d’activitat cal elaborar un pla de
Mobilitat específic en funció de
la seva grandària.

Llei de la Mobilitat

Directrius Nacionals
de Mobilitat i PDM

Plans específics de
polígons industrials

Pla Polígon Can Sant Joan
12.800 desplaçaments de treballadors i
29.300 per a equipaments / dia Æ 42.086
viatges/dia.
Propostes:
•Cal reforçar l’actual línia de bus Can Sant
Joan i portar-la fins FGC Rubí i RENFE
Rubí (en 2 fases).
•Cal millorar la urbanització: enllumenat i
accessibilitat.
•Cal acabar la xarxa iniciada de carrils
bicicleta.
•Cal connectar millor amb l’estació
ferroviària de RENFE Sant Cugat del
Vallès, superant els problemes orogràfics
existents.

Correus

FGC
Rubí

Línia A
FGC
Sant
Joan

Línia B
FGC
Hospital
General
Renfe
Sant
Cugat

Renfe
Rubí

FGC
Sant
Cugat

Universitat Autònoma de Barcelona
37.911persones Comunitat universitària i
8.179 persones altres activitats Æ 220.000
viatges/dia.
Propostes:
•Pla que es redacta amb la figura de
gestor de mobilitat incorporada.
•Cal connectar l’UAB amb una xarxa
potent d’autobusos.
•Cal potenciar la xarxa de bicis i vianants
interna, resolent el tema de pendents.
•44% dels desplaçaments de connexió en
vehicle privat i 53% en TP.
•Hi ha 6.690 places d’aparcament lliures
que cal endreçar i regular.

Planificació de la mobilitat i planejament urbanístic
•

L’urbanisme ha d’entendre les interaccions entre organització
del territori i transport.

Decret 344/2006
sobre urbanisme i generació de mobilitat dels
sectors residencials: EAMG

Un urbanisme que analitzi totes les xarxes conjuntament
Decret 344/2006 d’estudis d’evaluació de la mobilitat generada
El planejament urbanístic i les noves implantacions generadores de mobilitat
(+ de 5.000 viatges/dia) han d’analitzar l’impacte de la mobilitat sobre les
xarxes existents (vianants, bicicletes, carreteres i transport públic) i proposar
solucions per garantitr la preponderància dels modes de transport sostenible.

Nou sector
d’habitatges zona 30,
connectat amb la
xarxa de vianants de
la ciutat

Article 18, Llei 9/03 de mobilitat
EAMG :
•

Avalua l’increment de potencial de desplaçaments provocats
per una nova Planificació o implantació d’activitat i la
capacitat d’absorció del sistema actual de mobilitat.

•

Valora la viabilitat de les mesures per a gestionar de manera
sostenible la nova mobilitat.

•

Cal prendre en consideració que els promotors financin
l’increment de servei del TP.

Incorpora la idea del sistema de mobilitat com un conjunt
de xarxes que es planifiquen conjuntament

Decret EAMG aspectes pels municipis
Una nova eina que col·labora per a obtenir una planificació sostenible.
Però cal saber-la aprofitar
– Imprescindible coordinació amb totes les àrees que estan
involucrades en la Mobilitat.
– Si és un pla nou, cal incorporar-lo en la NNUU.
– Si el pla és vell, val la pena fer una regulació específica adaptant
el decret més al detall.
– Fixa per primer cop obligacions econòmiques de costos
d’explotació sobre els promotors del Nous planejaments.
– Estableix una mecànica de càlcul segura pels promotors i el
decret hi ajuda.

Ambit d’aplicació dels EAMG
– Plans Territorials relatius a Equipaments o serveis
– POUM que comporti classificació de sòl
– Planejament derivat quin objecte sigui implantació de nous
usos o activitats (no < 5.000 h)
– Implantacions singulars noves o per reforma i les seves
ampliacions
•
•
•
•
•
•
•

Establiments comercials > 5.000 m2
Edificis oficines > 10.000 m2
Instal·lacions esportives, lúdiques > 2.000 persones
Clíniques i centres hospitalaris > 200 llits
Centres educatius > 1.000 alumnes
Complexos > 500 persones
Altres > 5.000 viatges/dia

Procés EAMG

Cal saber com
estem

Comparem amb
els objectius

Què generem?

Propostes de
millora

Com quedem?

Assoliment
d’objectius

Conèixer el sector i què volem fer

Que ha de contenir?

Càlcul de la mobilitat generada

Càlcul de la mobilitat generada

Usos

Àrea (m²)

Sostre
edificable
(m²)

Viatges
Rati per 100 generats (m²)
m2
(Decret)

residencial

339.114,00

10

33.911

comercial

17.396,00

8.698

oficines

30.496,00

industrial

10.278,00

50
15
5
20
20
20
5
5 / m platja

equip. hotelers
equip. docents

30.000,00

equip. cult.-esp.-recr.

15.000,00
158.041,00

zona verda
franja costanera
TOTAL

442.284,00

Alguna reflexió sobre l’aplicació de ratis?

4.574
514
0
6.000
3.000
7.902
0
64.600

Repartiment modal

Valor actual Æ Cal Millorar-lo

Accessibiliat en Transport públic

Però té capacitat ?

Càlcul dels costos d’una nova línia de transport

• El Decret EAMG
Dèficit = 365 * r veh.Km* p * IPC^anys * 0,7
D = dèficit d'explotació del transport públic de superfície.
r = increment dels quilòmetres totals de recorregut diari establint 6 circulacions mínimes a cada parada
p = preu unitari del quilòmetre recorregut

Ciutats grans
Ciutats mitjanes
Ciutats petites

Transport urbà

(més de 500.000 habitants)
(de 100.000 a 500.000 habitants)
(menys de 100.000 habitants)

Transport interurbà

Però hem d’aplicar sempre aquesta fòrmula?

4,72
3,41
2,63
1,98

Itineraris de vianants

Criteris ?

La xarxa de bicicletes

Criteris ?

Jerarquia viària

Estratègies de pacificació

Càlcul de les places d’aparcament

Sostre
edificable
(m²)

rati per
100 m2

Total
aparcaments
bicicleta

rati per
100 m2

Total
aparcaments
turisme

rati per
100 m2

Total
aparcaments
motocicleta

75.769,00

2

1.918

1 / hab

959

0,5 / hab

480

comercial

3.575,00

1

36

0

0

oficines

2.700,00

1

27

0

0

industrial

1.500,00

1

15

0

0

Usos

Àrea (m²)

residencial

equip. hotelers

29.411,17

19.836,10

1

198

0

0

altres equipaments

25.541,92

25.541,92

1

255

0

0

zona verda

43.764,57

1

438

0

0

franja costanera

4.000,00

1/100 ml

400

0

0

Vialitat
TOTAL

36.451,96
169.171,42

128.922,02

3.287

959

Alguna reflexió sobre l’aplicació de ratis?

480

Transport de mercaderies

Una eina

Conclusions
•

L’actual marc legal és una oportunitat per a assolir una planificació
urbanística i de la mobilitat integrades. Dels planificadors depèn
assolir el màxim profit del mateix.

•

La mobilitat ha d’incorporar-se en la planificació urbanística en el
mateix moment que s’inicia la seva
gestació en aquest els
instruments que preveu la llei de la mobilitat són l’eina idònia.

•

La planificació de la mobilitat ha de tractar amb una visió transversal
tots els aspectes que relacionen mobilitat i urbanisme: medi ambient,
activitat econòmica...

•

El sistema de mobilitat ha de pensar-se i projectar-se com una única
xarxa (xarxa de xarxes), doncs és una peça clau que afecta a
l’economia, al medi ambient i a la qualitat de vida.

La Planificació de la mobilitat com a garantia d’assolir
els objectius marcats a la Llei de la Mobilitat

Proporcionar a tots els ciutadans una
accessibilitat amb mitjans sostenibles

Moltes gràcies
per la vostra atenció!
Per intercanviar idees:
Lluís Alegre Valls
Cap del servei de mobilitat de l’ATM
lalegre@atm.cat
Imatges de treballs dels serveis tècnics de mobilitat dels Aj. de Terrassa i
Barcelona, les consultores Doymo i AIM, de l’IET i de l’ATM
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thttp://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/normativa/mobilitat/gener
al/lleimobilitat.jsp

•

Directrius nacionals de mobilitat
http://www10.gencat.net/ptop/binaris/06270153_tcm32-36330.pdf

•

Pla director de mobilitat de l’RMB
http://www.atm.cat/cat/apartado3/ap3_04.htm

•

Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana.
Departament de Política territorial i Obres Públiques

•

Pla de mobilitat de la ciutat de Barcelona

•

Guia per a l’elaboració de plans de mobilitat als polígons industrials
http://www.pacteind.org/pdfs/Q5GuiaPlansMobilitatPoligons.pdf

•

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
http://www10.gencat.net/ptop/binaris/regulacioestudismobilitat_tcm32-35840.pdf

•

Aplicatiu informàtic per a l’elaboració dels EAMG.
ATM

2
Aigua

Sistemes de regulació de cabals d’aigües pluvials en zones urbanes
i periurbanes.
Pere Malgrat i Bregolat, director tècnic de Clabsa..
Gestió de xarxes de clavegueram.
Lluís Corominas, Director d’Infraestructures d’Aigües de Reus d’Aigües
de Reus (AREMSA).
La gestió de nous recursos per a l’abastament i dels recursos alternatius
a l’aigua potable.
Josep Lluís Armenter Ferrando, director de producció d’AGBAR.
Ramon Sánchez Olmo, director de comercialització de nous productes
d’AGBAR.

SISTEMES DE REGULACIÓ DE CABALS D’AIGÜES
PLUVIALS EN ZONES URBANES I PERIURBANES
Pere Malgrat
Director Tècnic de CLABSA

1. INTRODUCCIÓ A LA PROBLEMÀTICA DEL DRENATGE URBÀ
Dins del cicle de l’aigua, el sanejament de les aigües, especialment en les aglomeracions urbanes,
comprèn un àmbit funcional extens, que cobreix el procés complet de recol∙lecció, evacuació,
tractament i control de les aigües residuals i pluvials que es generen en una població, mitjançant
una xarxa de clavegueram (també anomenada xarxa de drenatge urbà) amb tots els seus elements
auxiliars, i unes depuradores, que produeixen un impacte en el medi receptor tant en temps sec
com en temps de pluja (veure Figura 1).
Ara bé, a Espanya, igual que en altres països, se segueixen produint problemes importants en les
ciutats com inundacions o impacte ambiental negatiu als medis receptors, per deficiències en les
xarxes de clavegueram o en la seva gestió (veure Figura 2).
La gestió que s’ha realitzat històricament sobre el clavegueram ha estat, en general, molt bàsica, De
fet, en molts casos no s’ha fet cap tipus de gestió, ja que es partia de la idea que el clavegueram,
una vegada construït, funcionava pràcticament sol. La disposició soterrada (oculta) del clavegueram
ha afavorit l’oblit de la seva existència.
La principal causa d’aquest concepte simplista de gestió és el desconeixement que es té de la
infraestructura, tant del seu estat físic com del funcionament real. Aquest desconeixement fa que
en època de pluges existeixi un descontrol dels cabals, ja que ni se sap per on van ni es pot actuar
sobre ells.
Associat a la idea de que el sistema “funciona sol”, la planificació i regulació solen ser inexistents o
existents en grau insuficient. Això es veu augmentat pel fet que normalment es destinen pocs
recursos, ja siguin humans, materials o tecnològics, a la gestió del clavegueram.
S’ha de destacar a més a més que existeix una visió no global del clavegueram, que no té en compte
que el drenatge urbà forma part d’un tot que és el cicle integral de l’aigua, i que a la vegada està
integrat amb el desenvolupament urbanístic. Això fa que algunes de les mesures que es poden
prendre semblin convenients pel clavegueram, però poden no ser coherents amb altres aspectes
del cicle integral de l’aigua, podent causar disfuncions a la depuradora o abocaments al medi
receptor. A la vegada no és infreqüent que es decideixin desenvolupaments urbanístics poc
respectuosos amb el drenatge urbà.
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En aquest context els sistemes de drenatge urbà, haurien d’assegurar 3 funcions bàsiques:


Higienista, això és, l’evacuació de les aigües residuals ha d’evitar problemes de salut a
la població.



Antiinundació, això és, l’evacuació de les aigües pluvials ha d’evitar fenòmens de
desbordament, excés d’escorriment superficial i inundacions.



Anticontaminació per abocaments en temps de pluja, que consisteix en restituir al
medi receptor les aigües de pluja amb el mínim de contaminació possible, tal i com
prescriuen les directives europees.

CLAVEGUERAM

Precipitació
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Escorriment
superficial

e
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Aigües
residuals
industrials

p
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l en S )
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Embornal
Instal.lació
anti-DSU
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de regulació
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x d aris
Flu unit

DSU

Interc
d e C eptor
TS

Aigües
residuals
domèstiques

Infiltració
s

DEPURADORA
Estació depuradora
de CTS
Abocament
d'efluents tractats

MEDI RECEPTOR

Figura 1: Subsistemes integrants del sanejament urbà

Figura 2: Problemes d’inundacions i impacte ambiental provocats per les pluges
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2. DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS
2.1

Planejament d’una nova filosofia de gestió: GADU

Per complir adequadament amb les tres funcions essencials del drenatge urbà (protecció higiènica
dels habitants de la ciutat, protecció davant inundacions i protecció ambiental del medi receptor) ja
no hi ha prou amb una gestió tradicional i fraccionada dels sistemes de sanejament, sinó que s’ha
d’avançar cap a una gestió integradora que comenci amb una bona planificació, unes adequades
eines tecnològiques, un rigorós control de les obres, una explotació activa i dinàmica, un
manteniment avançat de les instal∙lacions, això com la imprescindible coordinació i integració de
totes les fases (veure Figura 3).

PLANIFICACIÓ

PROJECTES

MANTENIMENT

EXPLOTACIÓ

DIRECCIÓ D’OBRA

Figura 3: Gestió coordinada i integrada

La posada en pràctica d’aquests conceptes dona lloc a la Gestió Avançada del Drenatge Urbà
(GADU), com a filosofia de gestió fruit de la natural evolució tecnològica i de coneixements.
D’alguna manera, s’ha de contemplar la Gestió Avançada com una meta que precisa d’unes etapes
de pas obligat i de complexitat creixent (veure Figura 4)
GADU: EVOLUCIÓ EN LA GESTIÓ DEL
CLAVEGUERAM
Gestió
tecnològica
integrada

Alta qualitat
del servei

GADU

Manteniment Avançat
Control de xarxa Avançada
Coneixement del
Medi i Actuació

Gestió aigües
residuals
Pla Director

Visió a llarg termini

Visió estreta
Higienista

Cartografia Base

Anti-inundacions

GIS i Pla Director

Anti-contaminació

Reguladors i telecontrol

Figura 4: Etapes de l’evolució cap a la gestió avançada
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Des de fa més d’una dècada s’està aplicant a diverses ciutats (Barcelona en va ser la primera)
aquest nou tipus de gestió al sistema de drenatge urbà. Aquest model ha estat concebut i aplicat
per CLABSA, convertint la gestió del seu clavegueram en una referència nacional i internacional.
GADU és una metodologia de treball que permet la implementació de les tècniques més modernes i
avançades en tots els àmbits de la gestió de les xarxes de clavegueram i drenatge urbà. Està basada
en 4 pilars fonamentals:


Coneixement precís i exhaustiu del sistema, no només de la xarxa física sinó també del
seu comportament. És la base fonamental de qualsevol gestió o explotació eficaç,
utilitzant un adequat tractament informàtic. La cartografia digital de la xarxa en un
Sistema d’Informació Geogràfica (GIS), la implantació d’un model calibrat de simulació
hidràulica i de la qualitat de l’aigua, així com la implantació d’un sistema de
telesupervisió i telecontrol, son exemples representatius d’eines informàtiques
necessàries pel coneixement precís del sistema.



Planificació integral, utilitzant, a més a més de les solucions tradicionals, uns criteris
avançats de regulació i control, tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS), eines
de modelació i simulació, etc. En aquest punt han de destacar‐se altres dos aspectes
fonamentals: que la planificació estigui permanentment actualitzada i que abasti tot
l’àmbit de sistema de drenatge, sense oblidar el control dels abocaments o
descàrregues del sistema de clavegueram en temps de pluja.



Gestió completa i coordinada en temps real, que permet una actuació flexible i
dinàmica sobre el clavegueram, amb coneixement de causa, poden desencadenar
diferents estratègies operacionals en episodis plujosos o d’abocaments. Aquesta
actuació està basada en una regulació hidràulica que possibiliti modificacions del
regim de cabals, repartiment territorial d’avingudes, aprofitament òptim de les
capacitats de la xarxa i instal∙lacions existents i reducció de les puntes de cabal, amb el
qual s’eviten moltes inundacions i es redueixen els efectes de contaminació
mediambiental. D’altra banda l’alt grau de coneixement de l’estat de la xarxa,
combinat amb estratègies adequades, permet un manteniment selectiu i eficaç del
sistema. Tot això en coordinació amb la resta del cicle hídric, amb el medi ambient i
amb l’urbanisme.



Enfocament mediambiental i sostenible, orientant les actuacions i la gestió no només
a una funció d’evacuació de les aigües pluvials i residuals, sinó primant a més a més
que les aigües recollides i transportades es restitueixin al medi receptor amb el mínim
de contaminació possible. Es persegueix així mateix que totes les actuacions tinguin el
menor impacte possible en l’entorn on s’executen (aprofitament d’aigües freàtiques
per neteja, etc.).

Amb tot això, es pretén intentar gestionar millor els recursos disponibles enfront de la idea de la
construcció d’infraestructures de forma indiscriminada. Això repercuteix en una major eficiència
inversora. Per arribar als mateixos objectius, la GADU requereix menys inversió, o pel mateix nivell
d’inversió, s’aconsegueixen objectius més ambiciosos (veure Figura 5).
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Figura 5: Filosofia de la gestió avançada del drenatge urbà

2.2

Eines per a una gestió avançada

Per aplicar tots aquests principis es fa necessària la implementació de determinades eines amb fort
suport tecnològic.
Per una banda, l’elaboració d’un Pla Director de Clavegueram i , per altra, la implantació d’uns
sistemes tecnològics.
Un Pla Director de Clavegueram és un document tècnic que permet conèixer l’estat de la xarxa, les
seves deficiències per arribar als objectius que es fixin, així com les actuacions necessàries per
poder aconseguir‐los i la seva valoració.
La metodologia de realització del Pla Director de Clavegueram es basa en tres etapes successives:


Fase de diagnosi: anàlisi detallat de la situació i deficiències actuals, amb especificació
dels criteris, objectius i metodologies utilitzats.



Proposta d’actuacions: proposta valorada de solucions per resoldre aquestes
deficiències, acompanyada d’una sèrie de recomanacions i normatives d’aplicació.



Fase de prognosi: comprovació de la bondat de la solució per l’horitzó del pla.

Els Sistemes Tecnològics han de permetre conèixer totes les característiques del sistema gestionat,
com es comporta en determinats escenaris i que està succeint en el sistema en temps real, per
poder actuar sobre ell.
El sistema d’informació territorial
El Sistema d’Informació Territorial (SITE) constitueix el sistema bàsic més important i necessari per
a realitzar qualsevol activitat o funció realitzada amb el clavegueram, i en general amb tots els
serveis urbans i amb la planificació i desenvolupament urbanístics. Aquest sistema inclou no
únicament la cartografia, sinó també totes les informacions associades al territori que es considerin
d’interès, juntament amb la informació completa de la xarxa de clavegueram i altres instal∙lacions
de drenatge i depuració.
Les informacions del Sistema d'Informació Territorial provenen de la planificació, els projectes, les
obres en curs, els plànols finals d’obra, les inspeccions de l’estat de conservació, les inspeccions pre
i post‐neteja, la cartografia de base, els aixecaments topogràfics de la xarxa existent, les
instal∙lacions, etc.
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Amb aquesta informació s’aconsegueix realitzar informes de seguiment, informes d’afectació a la
xarxa, mapes temàtics, connexió a sistemes de modelització hidràulica i telecontrol, control
d’accessos a la xarxa de clavegueram, etc.

Figura 6: Exemple del Sistema d’Informació Territorial de Barcelona

El sistema de Modelització integral
El Sistema de Modelització integral (SIMO) consisteix, idealment, en un model quantitatiu i
qualitatiu de la xarxa de clavegueram, depuradora i medi receptor.
L’estudi i anàlisi del funcionament del sanejament requereix la utilització de models de simulació
complexos, perquè complexos són els processos, i que per tant necessiten múltiples informacions,
inimaginables d’aconseguir sense uns bons sistemes d’informació territorial i de telesupervisió.

Figura 7: Sistema de modelització integral clavegueram-depuradora-medi receptor
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La importància del SIMO resideix en que el model s’actualitzi i es recalibri contínuament, de manera
que permet, davant qualsevol afecció imprevista en la xarxa de clavegueram (talls en col∙lectors
principals per obres necessàries per a la ciutat, etc.), estudiar de forma ràpida i eficient una
alternativa a aquesta afecció considerant no només el tram afectat sinó les possibles repercussions
aigües avall. El calibratge dels models constitueix un procés fonamental per tal de garantir que els
seus resultats s’ajustin al que passa a la realitat.
El SIMO, idealment, permet la simulació de l’escorriment per la superfície de la ciutat, la seva
entrada a la xarxa de clavegueram, el transport de l’aigua i la contaminació pels col∙lectors i
l'impacte d'aquesta aigua contaminada en el medi receptor.
El sistema de telecontrol i telecomandament
L’explotació d’una xarxa de drenatge urbà moderna no és concebible sense un complet sistema de
control en temps real de sensors i actuadors en els dipòsits i en tota la xarxa. Aquest constitueix el
sistema bàsic més important, per inversió i complexitat, en l’explotació centralitzada d’una xarxa de
sanejament.
El Sistema de Telecontrol comprèn el sistema bàsic del coneixement de les magnituds variables de
la xarxa (pluja, nivell i cabals, quantitat d’aigua, estat de les instal∙lacions, abocaments al medi
receptor, etc.). Aquest sistema permet la recollida, el registre i el subministrament de la informació
dinàmica del clavegueram, és a dir, la telesupervisió, podent evolucionar a una segona funcionalitat
d’operació a distància de les instal∙lacions de regulació: el telecomandament.
Els elements necessaris per a dur a terme un telecontrol d’aquestes característiques són:


Sensors: pluviòmetres, limnímetres, cabalímetres, sensors d’estat i de posició, i
sensors de qualitat.



Actuadors: dispositius de regulació que permeten modificar les condicions de flux a
l'interior de la xarxa i als desguassos



Estacions remotes: microordinadors industrials programables, amb intel∙ligència local,
les funcions dels quals són la recepció i tractament de senyals, la realització de càlculs
primaris, la realització de la regulació local, el govern d’actuadors i el manteniment de
la comunicació amb el centre de control.



Xarxa de comunicacions: equips, línies i enllaços que permeten la comunicació
bidireccional de dades entre el centre de control i les estacions remotes. Aquesta
xarxa pot utilitzar línies telefòniques commutades, línies telefòniques dedicades, línies
RDSI o enllaços per ràdio.



Centre de control: conjunt d’equips informàtics i telemàtics d’emmagatzematge,
càlcul i comunicació bidireccional amb les estacions remotes i amb els operadors o
gestors de l’explotació.
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Figura 8: Sinòptic del sistema de telecontrol

Figura 9: El Centre de control de CLABSA

de CLABSA

2.3

Actuacions possibles

Amb el que s’ha descrit fins ara pot entendre’s que davant les disfuncions d’un sistema de
sanejament, traduïdes essencialment en inundacions i impacte ambiental negatiu dels seus
abocaments en temps de pluja als medis receptors, es poden plantejar diverses actuacions. El més
lògic, tot i que encara no es veu freqüentment, és planificar aquestes actuacions pensant en el
sistema integral de sanejament: drenatge pluvial i clavegueram – depuradora – medi receptor,
donada la interacció entre tots aquests subsistemes. De fet, una xarxa de clavegueram o una
depuradora no poden gestionar‐se racionalment per sí mateixes, sense tenir‐se mútuament en
compte o sense tenir en compte el medi receptor, ja que finalment no solament han de funcionar
bé cada una individualment, evacuant aigües pluvials i residuals o depurant, sinó que cada cop més
se'ls hi exigeix que aquesta gestió de clavegueram i depuradora produeixi el mínim impacte sobre el
medi receptor, tant en temps sec com en temps de pluja. Tot això pot condicionar l'estratègia de
funcionament dels sobreeixidors de pluvials i dels interceptors d'aigües residuals, i la gestió en
temps de pluja de les depuradores, entre altres aspectes.
Seguint aquest plantejament integral i global, es poden contemplar tot un seguit d’actuacions que
es poden ordenar segons la seva ubicació seguint un ordre pràctic des d’aigües amunt de la xarxa
fins al medi receptor (veure Figura 10).
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LLOC D’ACTUACIÓ

TIPUS D’ACTUACIÓ

OBJETIU

Neteja dels espais públics
Terrat
Rasa drenant o d’infiltració
Cuneta en espais verds
AIGÜES AMUNT DE Tècniques de
drenatge urbà
Pou d’infiltració
LA XARXA
sostenible
Plataforma d’infiltració
(TEDUS)
Àrea d’infiltració
inundable
Paviments filtrants
de caiguda directa
Embornals
sifònics
desarenadors
ENTRADES A LA
XARXA
Foses desarenadores

Col∙lector

XARXA

Enterrats
A l’aire lliure

Decantadors compactes in‐line
Comportes de derivació o
contenció
Actuadors
Estaciones de bombeig
Separador d’hidrocarburs
Foses desarenadores

Desbast en sobreeixidors
Explotació centralitzada en temps real
Dipòsit anti‐DSU en capçalera

MEDI
RECEPTOR

Evitar inundacions locals
Evitar inundacions locals i olors
Evitar inundacions locals i retenir sorres
Retenció de sorres i flotants

Eliminació inundacions i/o matèria en suspensió
(MES)

Neteja del clavegueram

ESTACIÓ
DEPURADORA

Reducció volums d’escorriment i cabals punta, y
retenció de diversos contaminants

Reducció volums d’escorriment i cabals punta, y
retenció de diversos contaminants
Reducció o eliminació inundacions

Dipòsit de retenció a l’aire lliure

Dipòsit de
retenció

Reducció de flotants i pol∙lució visual

Reforçament desbast o pretractament en
temps de pluja
Canvi en la gestió (by‐pass, modificació del
circuit de fangs, desinfecció de les aigües
pluvials, etc.)
Sistemes d’informació i alerta
Vaixell tipus "Pelican”
Barreres flotants
Xarxa interceptora vertical
Neteja del fons del medi receptor aigües avall
dels punts d’abocament
Agitació de l’aigua
Insuflació de O2
Instal∙lació zones piscícoles protegides
Wetlands

Eliminació MES
Reducció inundacions i/o eliminació MES
Separació d’hidrocarburs
Retenció de sorres
Eliminació de sedimentacions en el clavegueram
que després contaminen els medis receptors
Retenció de flotants
Reducció inundacions i/o reducció contaminació
abocada en temps de pluja
Reducció contaminació abocada en temps de
pluja
Reducció contaminació abocada en temps de
pluja
Reducció contaminació abocada en temps de
pluja
Gestió d’inundacions o d’impacte ambiental
Retenció de flotants
Reduir pol∙lució acumulada en el medi receptor,
o de xoc aigües avall
Augment O2 dissolt en el medi receptor
Refugi dels peixos en cas de pol∙lució brutal
Eliminació MES i matèria orgànica

Figura 10. Classificació d’actuacions possibles en el sistema de sanejament i els seus objectius
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3. ACTUACIONS DE REGULACIÓ DE CABALS D’AIGÜES PLUVIALS
D’entre les actuacions possibles suara esmentades en els sistemes de drenatge urbà o periurbà
destaquen aquelles que permeten una regulació hidràulica per aconseguir els següents objectius:


Augmentar la capacitat de la xarxa de clavegueram mitjançant la regulació dels cabals
punta i optimitzar el seu funcionament mitjançant la derivació d’aquests per
col∙lectors alternatius.



Reduir el nombre i la contaminació dels abocaments en temps de pluja als medis
receptors.



Millorar el funcionament de les depuradores incrementant la regularitat dels cabals
d’entrada i protegir‐les de les variacions de cabal ocasionades pels episodis de pluja.

Aquesta necessitat de regulació global del sanejament ja ha estat posada en pràctica des de fa
alguns anys en diversos països, com EUA, França, Alemanya, Japó, Regne Unit, Dinamarca, Canadà o
Austràlia.
En general es tracta dels dipòsits de retenció a l’aire lliure o enterrats (amb o sense actuadors i amb
o sense control en temps real) i de les tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS).
A continuació s’analitzaran aquests sistemes de regulació i es veuran alguns exemples concrets.

3.1

Sistemes de regulació a la xarxa

Són sense dubte els més eficaços per a reduir o evitar inundacions i/o eliminar matèria en
suspensió i flotants que impactin en el medi receptor.
Essencialment es tracta de dipòsits de retenció anti‐inundació, anti‐DSU (redueixen l’impacte en
temps de pluja de les DSU o descàrregues dels sistemes unitaris de clavegueram), o mixtes (anti‐
inundació i anti‐DSU a la vegada).
Altra actuació possible és la utilització de comportes als dipòsits o a la xarxa, en aquest últim cas
per derivar fluxes per camins alternatius o per emmagatzemar aigua a la xarxa existent, evitant o
reduint el seu abocament al medi receptor.
Cal destacar que des de fa anys està demostrat que una gran part de la contaminació de les DSU
està associada a la matèria en suspensió ó MES (a excepció principalment dels nitrits, nitrats i fòsfor
soluble), i a la vegada que les MES tenen unes característiques hidrodinàmiques que faciliten la
seva eliminació per decantació.
La figura 11 (treta d’investigacions de Chebbo) dona una idea dels percentatges de contaminació
fixada en la matèria en suspensió (MES) per diferents paràmetres.
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DQO
83 a 92%

DBO5
90 a 95%

NTK
65 a 80%

Hidrocarburs
82 a 99%

Pb
97 a 99%

Figura 11: Contaminació continguda en la MES

Així doncs, pot confiar‐se en que una decantació d’algunes hores redueixi notablement no solament
les MES sinó també els elements fixats sobre elles; la Figura 12 (extreta d’investigacions de Chebbo)
confirma aquesta tesis.

MES
80 a 90%

DQO
60 a 90%

DBO5
75 a 90%

NTK
40 a 70%

Hidrocarburs
90%

Pb
65 a 80%

Figura 12: Reducció de la pol·lució per decantació

Existeixen de fet un sèrie d’actuacions com els dipòsits o les comportes d’emmagatzematge in‐line
que provoquen aquesta decantació, sent unes de les mesures més eficaces disponibles actualment
per actuar contra les DSU.
A continuació es descriuen els sistemes o actuacions de regulació possibles a la xarxa, tenint
present que moltes d’elles poden veure millorat enormement la seva eficàcia amb el recolzament
de sistemes de control en temps real com els descrits a l’apartat 2.2.

3.1.1 Dipòsits de retenció
Els dipòsits són una de les solucions més utilitzades en l’actualitat per tal de dominar les aigües
provinents de l’escorriment. Efectuen una concentració i emmagatzematge d’aigües mitjançant una
xarxa o directament de l’escorriment. Es fan servir sovint com a recurs per tal de solucionar la
problemàtica de xarxes de drenatge amb falta de capacitat de transport.
Com a il∙lustració del funcionament d’aquests dipòsits s’adjunta un gràfic del funcionament
hidràulic d’un d’ells (planificat a Barcelona) per una pluja sintètica de 10 anys de període de retorn
(Figura 13).
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Figura 13: Funcionament del dipòsit de la Zona Universitària per a T=10 anys
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Es localitzen en la majoria dels casos aigües avall de les zones periurbanes de nova urbanització o la
sortida de conques vessants petites o mitjanes. Les aigües provinents de l'escorriment superficial es
canalitzen per tal d'entrar al dipòsit, s'emmagatzemen, i finalment són abocades a la xarxa. Poden
executar‐se enterrats o a cel obert. A la vegada els dipòsits poden ser secs o amb aigua permanent,
havent‐hi eventualment en ambdós casos la possibilitat no tant sols d'emmagatzemar sinó
d'infiltrar en el terreny (superficialment o amb pous d'infiltració).
Poden arribar a tenir capacitats considerables (10.000 ‐ 400.000 m3). Lògicament estan dotats de
les connexions necessàries als col∙lectors annexos, i moltes vegades d'elements de regulació i
control, que permeten la gestió activa i dinàmica. Poden estar off‐line (en paral∙lel amb la xarxa) o
in‐line (en sèrie amb la xarxa).
3.1.1.1

Avantatges dels dipòsits front els col∙lectors

Les solucions basades en dipòsits de retenció per a solucionar problemes d’insuficiències de la
xarxa, enlloc de la construcció de nous col∙lectors, presenten diversos avantatges:

3.1.1.2



d’una banda cada dipòsit que es fa és útil en sí mateix, ja que suposa un
emmagatzematge d’aigua i per tant una retallada dels cabals afluents aigües avall.



es canvia afecció longitudinal per afecció puntual de molt menys impacte, en general,
sobre la vida ciutadana.



tenen un cost menor, si l’alternativa de construir un col∙lector és longitudinalment
important (diversos km).



poden tenir una finalitat descontaminadora (anti ‐ DSU), emmagatzemant cabals
produïts per pluges petites, i retenint‐los bona part de la seva matèria en suspensió.



es regula i lamina el cabal afluent a la depuradora, minimitzant les sobrecàrregues
hidràuliques i de contaminació que rep en temps de pluja, la qual cosa li produeix
disfuncions més o menys importants i de diversa durada.



possibiliten la construcció d’infraestructures compartides d’ús públic (pàrkings, camps
d’esport, jardins, etc.).
Dipòsits enterrats

Són com aparcaments subterranis que s'omplen d'aigua, i són paral∙lelepipèdics o cilíndrics (per
volums més petits). Hi ha també diversos exemples de dipòsits allargats tipus túnel a Japó, Suècia,
EEUU, etc. si hi ha problemes d'espai disponible (veure Figura 14).
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Figura 14: Túnel andi-DSU a Chicago

A la Figura 15 es pot veure un exemple de secció transversal d'un dipòsit.

Figura 15: Secció transversal d’un dipòsit de retenció

Cal destacar que ja existeixen molts exemples de dipòsits de retenció a Alemanya (més de 40.000
dipòsits), França (més de 800 dipòsits), Japó, EEUU, Canadà, Gran Bretanya, etc. realitzats en els
últims 30 anys. Molts d'aquests dipòsits van ser concebuts inicialment amb un propòsit de regulació
hidràulica per evitar inundacions, encara que posteriorment s'ha vist que poden complir una funció
anti–DSU, a base d'emmagatzemar l'aigua durant un període de temps més o menys llarg.
De fet en els últims anys ja s'han realitzat diversos dipòsits amb una funció estrictament
anticontaminant, com el dipòsit del Fòrum a Barcelona, de 57.000 m3, o els 28 dipòsits de retenció
anti‐DSU construïts a Madrid amb un volum global de 1.300.000 m3.
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Tot i que es tracta d'obres d'un gran interès, s'ha d'estudiar acuradament la seva viabilitat
financera. Una possibilitat és intentar combinar la seva ocupació de superfície amb altres usos com
un aparcament subterrani (existeixen exemples a Barcelona i Las Palmas a Espanya, o a Nancy o a
Vitry‐sur‐Seine a França).
A la Figura 16 es pot veure l’exemple dels dipòsits de Joan Miró i Bori i Fontestà a Barcelona, que
son 2 dels 11 dipòsits existents (9 enterrats i 2 a l’aire lliure) amb un volum total de 400.000 m3, els
quals s’hi afegiran 6 dipòsits més en el període 2009‐2011 amb una capacitat de 333.000 m3. A
partir del 2011 se’n executaran 16 més amb una capacitat de 435.000 m3. El volum total final serà
de 1,2 milions de m3.

Figura 16: Dipòsits de retenció Joan Miró i Bori i Fontestà a Barcelona

3.1.1.3

Dipòsits a cel obert

Es realitzen en indrets on és possible reservar espai suficient, especialment a les noves ciutats. Si es
fan en sec, tipus parc (Figura 17) o amb aigua permanent (Figura 18), tenen un impacte positiu
sobre l'entorn urbà. No obstant la seva persistència s'ha d'assegurar mitjançant un manteniment
regular.
En el cas dels dipòsits amb aigua permanent que es troben per sobre la capa freàtica, cal preveure
proteccions per tal d'evitar contaminacions accidentals, per contraposició als dipòsits que
s'alimenten de la capa freàtica, on no hi ha cap perill. Per els dipòsits amb aigua permanent estancs,
cal assegurar un equilibri que garanteixi la supervivència de les espècies, mitjançant una dilució
suficient de les aigües provinents de l'escorriment, així com una profunditat suficient per tal
d'evitar els xocs tèrmics.
D'una manera general, és desitjable que els dipòsits disposin d'un tractament d'aigua en capçalera
de dipòsit: una reixa de desbast, un dispositiu d'eliminació d'olis i d'un sorrer.
Els dispositius d'entrada i de sortida poden ser diversos en funció de si es vol o no controlar el cabal
en aquests punts. El més freqüent en dispositius amb aigua permanent, és el d'equipar la sortida
amb un sobreeixidor rectangular o un forat calibrat als fons del dipòsit. El cabal evacuat és
aleshores variable amb l'alçada d'aigua al dipòsit.
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Figura 17: Bassa Sant Llorenç a

Figura 18: Dipòsit de retenció amb aigua

Gavà - Viladecans

permanent a la Vila Olímpica de
Barcelona

3.1.2 Actuadors
3.1.2.1

Característiques generals

Per a assolir els objectius principals dels sistemes de sanejament (prevenció d’inundacions i
protecció higiènica de la població i medis receptors) moltes vegades es fa necessari implantar
elements (anomenats actuadors) que permetin actuar sobre els cabals circulants pels col∙lectors, de
forma que es puguin derivar cabals entre conques, optimitzar l’operació de les estacions
depuradores, i reduir els abocaments o descàrregues als medis receptors. Apart d’això és habitual
disposar actuadors a la sortida dels dipòsits de retenció, i alguns cops també a l’entrada.
Els actuadors per a xarxes de clavegueram es divideixen en dos grans grups:


Autocontrolats: el mateix disseny fa que no necessitin cap element exterior per a
portar a terme l’acció reguladora, per exemple, els vòrtex.



Controlats exteriorment: necessiten algun element extern per a portar a terme l’acció
reguladora, per exemple, les comportes.

Des del punt de vista del telecontrol del sistema, els actuadors poden considerar‐se una caixa negra
en la que entren les ordres i consignes procedents de l’estació remota (en el cas dels controlats
exteriorment) i de la que surten els senyals informatius i de control. La seva programació es pot
dividir en dos grans grups: els actuadors pròpiament dits, l’objectiu final dels quals es situar un cert
element en l’interior del flux en una determinada posició (comportes, etc.) i els bombaments que
modifiquen de forma discreta el cabal. A continuació s’analitzaran els actuadors més especials que
són les comportes, i una de les seves aplicacions específiques: l’emmagatzematge en xarxa o in‐line
com a funció anti ‐ DSU.
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3.1.2.2

Comportes

La instal∙lació d’elements actuadors en un sistema de clavegueram té com a objectiu primordial la
regulació del flux en les diferents vies d’aigua i el control de les alçades ó calats d’aigua, així com
també, en certs casos, la retenció de matèries en suspensió indesitjables.
Les comportes són estructures mòbils utilitzades per a tancar el pas de l’aigua en col∙lectors, així
com també per a controlar les descàrregues puntuals (veure Figures 19 i 20).
El moviment es realitza sobre unes guies fixes, que estan contingudes en el cos de l’estructura del
col∙lector, la missió del qual és guiar les comportes, suportar les càrregues que aquestes l’imposen,
impermeabilitzar els junts entre comportes i les estructures de formigó, i evitar el plegament de les
superfícies i els cantells de formigó.
Pel que fa al mecanisme de moviment, les comportes portaran incorporat un dispositiu de
seguretat de manera que, en cas d’avaria del sistema propulsor (per exemple, fallada en el
subministrament elèctric) la posició de la comporta en aquell moment es pugui modificar per a
evitar danys, aigües amunt o aigües avall. En casos particulars, es preveu la col∙locació d’un motor
auxiliar o un altre dispositiu suplementari d’emergència, que asseguri com a mínim una última
operació de seguretat (una maniobra d’obertura o de tancament).

Figura 19: Comporta de contenció per

Figura 20: Comporta basculant a Barcelona

emmagatzematge in-line a Barcelona

3.2

Sistemes de regulació aigües amunt de la xarxa: tècniques de drenatge

urbà sostenible
L'evacuació d'aigües pluvials mitjançant la simple recollida i transport ha pogut donar resultats
satisfactoris mentre que l'urbanisme s'ha desenvolupat d'una manera limitada en les proximitats
dels centres de les ciutats. La situació no és la mateixa amb l'aparició de zones urbanitzades peri–
urbanes cada vegada més nombroses. Aquestes zones de nova urbanització s'acompanyen d'un
augment important de superfícies impermeables actives que produeixen volums i cabals puntes
d'escorriment que les solucions tècniques tradicionals tenen dificultat per resoldre. Efectivament, la
resolució d'aquests problemes comporta sovint obres drenants que poden arribar a ser gegantines.
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Les inversions necessàries associades són insuportables per a moltes ciutats, que tenen problemes
per frenar la urbanització.
A part dels aspectes financers, s'han de tenir en compte els problemes hidrològics ocasionats per la
urbanització. Aquests problemes estan relacionats amb la hidràulica, la pol∙lució i l'equilibri hídric
general de les conques vessants. Des del punt de vista hidràulic és essencialment un increment dels
volums i dels cabals punta que es tracta de compensar. En relació a la qualitat de l'aigua, tota
concentració humana genera problemes de pol∙lució; a més, els efectes hidràulics poden tenir
conseqüències sobre el funcionament dels medis receptors. Finalment, l'equilibri hídric general de
les conques tributàries pot ser pertorbat per una evacuació ràpida de les aigües d'escorriment,
conduint així a un dèficit hídric a nivell de les capes freàtiques.
Així doncs, els municipis es troben enfrontats a un impàs tècnic i financer. Per aquest motiu, s'han
portat a terme diferents estudis i experiències incidint sobre una ciència, la hidrologia urbana, i
sobre les anomenades Tècniques de Drenatge Urbà Sostenible (TEDUS), l'objecte de les quals és
compensar els efectes negatius de la impermeabilització (inundacions i impacte contaminant)
lligada al desenvolupament urbà mitjançant l’emmagatzematge i/o l’infiltració en el subsòl.
Aquestes solucions tècniques se centren en laminar els cabals punta, reduir els volums
d'escorriment i retenir contaminació. Aplicant‐se essencialment aigües amunt de les xarxes en les
zones de nova urbanització, permeten respectar les restriccions hidràuliques aigües avall i reduir
l'impacte sobre el medi receptor; tot plegat es tradueix en l'execució de col∙lectors de diàmetre
sensiblement més reduït, permetent d'aquesta manera economies significatives (veure Figura 21).

Figura 21: Resposta hidrològica d’una conca urbana que disposa de TEDUS

Les TEDUS permeten un millor control del procés d'escorriment en base als principis
d'emmagatzematge, infiltració i reducció de la impermeabilització. A la Figura 22 s'esquematitzen
les principals solucions que es descriuran en els apartats següents.
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Figura 22: Tipus de tècniques de drenatge urbà sostenible

Malgrat el nombre de possibilitats disponibles, moltes d'elles s'eliminen tenint en compte les
condicions locals d'urbanització, dels terrenys disponibles, de la geologia, de la topografia i de
l'estructura de la mateixa xarxa de clavegueram. Aquests elements es posen en evidència amb el
coneixement de la xarxa i del seu entorn.
Com per totes les obres hidràuliques, l'elecció depèn de la relació cost/eficàcia de les diverses
solucions mesurades en funció de la seva capacitat per reduir les inundacions locals i per protegir la
qualitat del medi natural. La dificultat radica en que els costos i els rendiments obtinguts són poc
coneguts, i que els efectes de les obres sobre les inundacions locals i la protecció del medi no van
sempre en el mateix sentit.
Cal plantejar des de la fase de disseny el manteniment d’aquestes tècniques.
A continuació es presenten les TEDUS més comunment emprades, seguint el plantejament de la
Figura 22 (exceptuant els dipòsits de retenció a l’aire lliure que ja han estat explicats abans).

3.2.1 Terrat
Els terrats són utilitzables per l'emmagatzematge d'alguns centímetres d'aigua, per tal d'endarrerir
el més aviat possible l'escorriment. Malgrat que els terrats no estan concebuts per aquestes
tasques, el fet que estiguin calculats per resistir un cert pes de neu els permet emmagatzemar una
certa quantitat d'aigua.
Cal destacar que si els sostres o els terrats tenen una capa de graveta, l'efecte laminació és molt
important. Es produeix una pèrdua d'escorriment gràcies a la capa de graveta de l'ordre d'un
mil∙límetre per centímetre de gruix de la capa. Donat que la superfície mullable pot ser important,
una part de la pluja s'utilitza per la mullada de les graves, i per la mateixa raó, es produeix una
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evaporació que pot ser apreciable. En aquests casos, la laminació màxima dels cabals s'aconsegueix
per a les pluges curtes i intenses, i pot arribar a ser de 30% a 70%.
L'efecte dels sostres i terrats es pot amplificar mitjançant la col∙locació de dispositius apropiats:
evacuació per orificis calibrats i barrera de graveta transversal al flux. L'emmagatzematge de l'aigua
s'ha fet en alguns casos en un petit dipòsit ubicat a la part baixa de l'edifici.
Si el pendent del terrat sobrepassa el 5% l'efecte laminador del cabal és petit, excepte en els casos
en que es posi graveta u orificis calibrats.
Aquesta tècnica és utilitzada amb èxit des de fa molts anys a Estats Units i Japó. A Burdeus (França)
n’existeixen també alguns exemples.
La implantació d'aquesta tècnica resulta menys costosa en edificis de nova planta, donada la
dificultat que té l'adequació de les estructures portants existents en edificacions ja construïdes, per
a suportar la càrrega addicional d'aigua.

3.2.2 Rases drenants
Estan situades immediatament aigües avall d'una àrea impermeable i recullen l'escorriment
paral∙lelament al seu traçat. Poden absorbir uns cabals punta relativament petits, i l'aigua es
restitueix després d'un emmagatzematge en el massís drenant creat, amb un cabal de sortida
regulat. Es protegeixen del medi exterior amb un geotèxtil per evitar la migració de fins.
L'aigua accedeix a la rasa per la part superior, que es manté porosa (gespa o un revestiment
permeable). Es poden situar al centre dels carrers per tal de capturar l'escorriment dels mateixos
així com el de les teulades. Un dren al fons de la rasa condueix l'aigua a la sortida. (Veure Figura
23).

Figura 23: Exemple de rasa drenant
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El volum d'emmagatzematge depèn de la granulometria dels materials emprats, així com del
pendent. Amb materials de granulometria 40/70 i un 30% de buits, es pot emmagatzemar 1 m3
d'aigua en 3 metres de rasa drenant d'1 m2 de secció (o 300 l/m3 de material).

3.2.3 Rases d'infiltració o absorbents
Les rases d'infiltració capturen l'escorriment de la mateixa manera que les anteriors, però es
restitueixen les aigües a un medi no saturat per infiltració. És una tècnica aplicable en zones
urbanes si la permeabilitat del terreny és suficient (en general K>10 ‐4 m/s) i si la capa freàtica està
per sota del fons de la rasa.
Les rases d'infiltració estan protegides per un geotèxtil per tal d'evitar la migració de fins, omplertes
amb grava (porositat superior al 30%) i/o cobertes per un material molt permeable (formigó porós,
revestiment alveolat, gespa, etc.) tal com es mostra a la Figura 24.

Figura 24: Esquema d’una rasa d’infiltració

En funció de la seva geometria, les rases amb materials porosos funcionen com a pous d'infiltració,
com a dipòsits de recàrrega d’aqüífers, com a rases drenants, o com a calçades poroses.
L'alimentació de la rasa es pot fer mitjançant drens de dispersió, per la superfície o també
mitjançant tubs perforats. Donat que ocupen poca superfície de terreny, és factible la seva
utilització en zones urbanes denses sota voreres.

3.2.4 Cunetes filtrants o impermeables en espais verds
Aquesta solució consisteix en reemplaçar la xarxa d'aigües pluvials soterrada per una xarxa de
cunetes llargues i poc profundes localitzades als espais verds col∙lectius.
En terreny permeable, les cunetes de recollida són assimilables a les rases d'infiltració obertes amb
parets obliqües (veure Figures 25 i 26). Aquestes superfícies d'infiltració variaran doncs en funció
del rebliment de la cuneta.
En terrenys impermeables, la cuneta serà de formigó i evacuarà els cabals generats per l'aigua
d'escorriment.
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Aquestes cunetes presenten un caràcter estètic i paisatgístic important i els costos de
manteniment, especialment als espais verds, així com l'ocupació superficial, limiten la seva
utilització a zones periurbanes: zones industrials, etc.

Figura 25: Exemple de cuneta filtrant

Figura 26: Exemple de cuneta filtrant a Anglaterra

3.2.5 Pous d'infiltració
Són TEDUS que es poden utilitzar quan existeixen terrenys impermeables en superfície i
permeables en profunditat, estant el nivell freàtic a profunditat suficient.
Poden utilitzar‐se per recollida d'aigües d'escorriment d'espais públics, edificis (a peu de baixants),
etc.
Donada la poca superfície d'infiltració que tenen disponible, és preferible que el recorregut de
l'escorriment sigui curt per tal de minimitzar la contaminació arrossegada i el seu impacte sobre les
aigües freàtiques.
A les Figures 27 i 28 següents es poden veure dos exemples.
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Figura 27: Pou d’infiltració al centre d’una plaça

3.2.6 Plataforma d'infiltració
Es poden utilitzar en cas de sols permeables en superfície, i existència de nivell freàtic a poca
profunditat, que aconsella distribuir el volum d’emmagatzematge–infiltració sobre la superfície més
gran possible. Es poden aplicar a vials, aparcaments o edificis. A la Figura 29 es pot veure una secció
tipus d'una plataforma d'infiltració ubicada a una vorera.

Figura 29: Secció tipus d’una plataforma d’infiltració en una vorera
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3.2.7 Àrees d'infiltració inundables
Aquestes àrees recullen l'escorriment superficial de les àrees urbanitzades i l'infiltren al subsòl en el
temps, segons la permeabilitat del terreny. Normalment tenen força capacitat de retenció però si
no aconsegueixen infiltrar la totalitat de l'aigua, la drenen inferiorment.
Poden emprar‐se en terrenys de bona permeabilitat, on el nivell freàtic estigui a profunditats
superiors a 1,20 metres, a fi de garantir una zona d'infiltració suficient per a les possibles
pol∙lucions eventuals. Són un bon mitjà de recàrrega d'aqüífers.
Llur ús pot ésser plurifuncional, utilitzant‐se també com parc–plaça transitable, terrenys esportius
(veure Figura 30). La localització estarà en general en depressions naturals del terreny que recullin
àrees urbanes considerables. A Barcelona existeixen diversos exemples de parcs que actuen com
àrees d'infiltració (veure Figura 31).

Figura 30: Plurifuncionalitat d’unes

Figura 31: Àrea d’infiltració al Parc de

de les àrees d’infiltració

Joan Raventós a Barcelona

3.2.8 Paviments filtrants
Per tal d'evitar el gran coeficient d'escorriment (proporció d'aigua que escorre sobre el total d'aigua
que plou) dels paviments urbans (calçades rodades, aparcaments a l'aire lliure, paviments per a
vianants), existeixen una sèrie d'alternatives que pretenen oferir a la pluja la possibilitat d'infiltrar‐
se en el subsòl.
3.2.8.1

Revestiments alveolats de zones de vianants o per aparcament

Es tracta fonamentalment d'utilitzar materials alveolats per al revestiment de paviments per a
vianants o aparcament en sòls permeables (explanats segons la tècnica de carreteres) de manera
que la infiltració es produeixi a partir dels buits permeables d'aquesta superfície cap al terreny, tal
com es mostra a la Figura 32.
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Figura 32: Exemples de revestiments alveolats

Entre els buits de la superfície transitable d'aquests materials, l'herba te suficient espai per a
desenvolupar‐se i produeix un aspecte agradable.
El disseny de l'estructura d'un paviment d'aquest tipus serà de tal manera que les capes subbase i
base siguin completament permeables, assentant els materials de revestiment, directament sobre
aquelles, sense capes de formigó ni morter, les quals impedirien la infiltració directa cap a
l'esplanada. A la Figura 33 es pot veure una secció d'aquest tipus de paviment. Si l'esplanada no te
capacitat suficient d'infiltració per a les precipitacions de projecte, cal dimensionar el gruix total de
les capes granuloses de forma que acumulin l'alçada d'aigua de la pluja.

Figura 33: Secció d'un revestiment alveolat amb herba

Aquests revestiments i llurs estructures han d'ésser suficientment resistents com per admetre a
més el pas de vehicles si s'utilitzen per aparcaments. Tenen l'avantatge de facilitar un manteniment
i reposició dels serveis tècnics que hi discorren amb un cost més baix, ja que no es destrueix cap
material de la seva estructura, simplement es tornen a col∙locar.
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3.2.8.2

Calçades poroses

Una calçada porosa és el resultat, en general, de la composició de tres capes successives. La
primera, començant per la superfície, és una capa de rodament drenant, seguida d'una capa de
base de material drenant o impermeable (per raons de capacitat portant), i finalment, una capa de
fons en grava, que és el lloc on s'emmagatzema l'aigua de pluja. (Veure Figura 34).

Figura 34: Secció transversal d'una calçada porosa

Aquestes estructures formen part integrant de la calçada. De fet, en la majoria de casos,
l'emmagatzematge de l'aigua no suposa un augment en el gruix de l'estructura. Al contrari, s'ha
d'introduir l'aigua de pluja al dipòsit, emmagatzemar‐la temporalment, i abocar‐la sigui mitjançant
infiltració o un cabal regulat a la sortida.
L'entrada de l'aigua s'efectua mitjançant un material porós en superfície. Aquesta alimentació
vertical directa necessita l'ús de materials porosos a totes les capes de la calçada i permet d'evacuar
ràpidament l'aigua de superfície.
Un altre sistema per captar l'aigua és mitjançant embornals o reixes longitudinals (veure Figura 35 i
36). Aquesta tècnica permet d'utilitzar materials de característiques mecàniques elevades a la capa
de base però poc permeables, a l'hora que permet eventualment un pretractament de les aigües
d'escorriment (reixes i sorrers).

Figura 35: Reixa d'embornal amb dren

Figura 36: Rigola amb reixa longitudinal
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L'evacuació de les aigües es pot fer per escorriment dintre de la massa del material dipòsit o
mitjançant un dren situat al fons del dipòsit.
En el cas d'estructures amb pendent, caldrà augmentar el gruix del material aigües amunt, i situar
unes separacions estanques que permetran obtenir varies estructures dipòsits funcionant en
cascada. Cada dipòsit comunica amb el següent gràcies a un orifici degudament calibrat que regula
el flux.
L'inconvenient més gran que presenten aquestes solucions és la colmatació. Per regla general,
l'experiència mostra que les calçades rodades i normalment mantingudes (escombrat i aspiració) es
colmaten poc. D'altra banda, la colmatació no és mai total.

3.2.9 Funció descontaminant de les TEDUS
Les TEDUS permeten eliminar quantitats importants de diversos contaminants. La Figura 37 tret de
U.S.‐EPA (2002) dóna una idea de les eliminacions de contaminants que es poden aconseguir amb
algunes TEDUS.

TEDUS
Dipòsit de detenció
Dipòsit de retenció
Wetlands
Sistemes infiltració
Filtres de sorra
Canals vegetals

SST
47
80
76
95
86
81

Ptotal
19
51
50
70
59
34

Psoluble
‐6
66
35
85
9
38

Ntotal
25
33
30
51
38
8

NOx
4
43
67
82
‐14
31

Cu
26
57
40
N/D
49
51

Zn
26
66
44
99
88
71

Figura 37: Eliminació de contaminants aconseguida amb TEDUS

3.2.10

Corol∙lari

Com a corol∙lari del que s’ha explicat sobre las TEDUS, es pot inferir que aquestes no s'han d'aplicar
d'una manera indiscriminada. L'elecció dependrà de la relació cost/eficàcia de les diverses solucions
en funció de la seva capacitat de reduir les inundacions i de protegir la qualitat del medi receptor.
S'haurà d'analitzar amb molta atenció la capacitat d'infiltració del terreny, el manteniment previst, i
l'impacte pol∙lucionant d'aquestes tècniques en el subsòl i les aigües freàtiques. En qualsevol cas
sembla més interessant afavorir solucions sense materials sintètics ja que aquest materials tenen
una vida útil més limitada.
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4. CONCLUSIONS
La problemàtica de les inundacions que pateixen periòdicament les xarxes de clavegueram o
drenatge urbà, així com l’impacte del seu desbordament al medi receptor en temps de pluja , tenen
en els sistemes de regulació d’aigües pluvials, com els dipòsits de retenció o les tècniques de
drenatge urbà sostenible (TEDUS) una solució òptima tant a nivell de cost, impacte urbà i benefici
ambiental. En els casos més complexes és important recolzar aquestes actuacions (sobre tot en els
dipòsits de retenció) en un sistema integral de gestió avançada en temps real que en permet
l’optimització del funcionament.
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1. ASPECTES GENERALS SOBRE LA GESTIÓ DEL CLAVEGUERAM

1.1 ELS INICIS DEL CLAVEGUERAM
Els sistemes de sanejament van començar fa més de 2.500 anys a l’antiga Babilònia i a Grècia.
Un dels primers personatges que ressalten la importància i necessitat d’aquests sistemes va ser
Hipòcrites de Cos. “El que manté la salut, cura la malaltia”. Els primers sistemes
emmagatzemaven els residus o els conduïen lluny de les zones habitades.
Es coneix el clavegueram de les ciutats romanes, casi perfectes en el seu traçat, construcció i
impermeabilització, i es coneix els problemes en les seves primeres realitzacions, quan es van
limitar a utilitzar com col·lectors les xarxes de drenatge dels etruscs, al assentar-se a la ciutat
de Roma. Els seus objectius eren clars, treure de la ciutat l’aigua de pluja i l’aigua que produïen
en la ciutat per fonts, termes i vivendes. Era necessari evitar problemes d’inundacions i els
problemes originats de les aigües utilitzades.

A l’Edat Mitjana es va abandonar el clavegueram i van sorgir els problemes higiènico-sanitaris
d’aquells temps. El famós “Aigua va!”, es va convertir en pràctica habitual per a desfer-se dels
residus humans.
Des d’aquella època fins la primera meitat del segle passat, la teoria generalitzada del
sanejament era la d’evitar problemes en la ciutat, bé controlant les inundacions o bé
allunyant la contaminació produïda pels abocaments. Cap canvi significatiu en relació amb
el pensament dels romans.
La solució del sanejament consistia en establir conduccions sota terra, conduccions rodades de
grans dimensions, que allunyessin les aigües de pluja i les utilitzades fora de les zones

-2-

urbanitzades. En resum, construcció de xarxes unitàries que traguessin les aigües fora de la
ciutat.
Els objectius afegits, en la primera meitat del segle XX, eren els de millora de la qualitat dels
conductes, millora de la permeabilitat i anàlisis dels costos.
En la segona meitat del segle s’han introduït nous objectius: protecció del medi ambient i
millora de la qualitat de les aigües.
Com a conseqüència, les solucions introduïdes van ser dirigides cap a la millora de la qualitat
dels conductes, buscant la protecció de material utilitzat, millor impermeabilitat dels conductes,
la limitació dels abocaments directes, la depuració de les aigües, la introducció de la informàtica
per la obtenció de les dades, així com el control i gestió dels sistemes de sanejament. En
aquesta etapa, el binomi xarxa de clavegueram-depuració, ha dut a la convivència de la xarxa
separativa.
Des de dates recents les tendències han estat les d’anar cap a xarxes separatives de
sanejament, construint un conducte per les aigües procedents de l’escorrentia superficial, i un
altre conducte per les aigües utilitzades a la ciutat, per evitar sobredimensionar les
depuradores.
En resum podríem dir que l’evolució de la visió del clavegueram ha estat:
- Segle XIX: higienista
- Segle XX: anti-inundacions
- Segle XXI: anti-contaminació

1.2 DEFINICIONS I ASPECTES BÀSICS
1.2.1 Classificació de les aigües
- Aigües residuals: les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials,
industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades, juntament amb aigües
d'altra procedència.
- Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d'aquestes amb les
aigües residuals no domèstiques i/o aigües d'escorrentia pluvial.
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- Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris,
dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel
metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni
ramaderes.
Les aigües residuals domèstiques poden ser grises: aigües que provenen de la cuina, de la
rentadora, de les aigüeres del bany, o negres: aigües que provenen dels wc’s.
- Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des d'establiments
utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no
siguin d'escorrentia pluvial.
- Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal
manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de
ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües
destinades per al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i
aigües procedents de la xarxa d'abastament.
- Aigües pluvials: les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció del seu
recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o d'aigües residuals urbanes.

1.2.2 El sistema de sanejament
- Sistema sanejament en baixa:
Conjunt de béns constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que,
de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi.
- Sistema sanejament en alta:
Conjunt de béns constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions de
bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats.
Col·lectors en alta: conduccions i elements auxiliars necessaris per interceptar els abocaments
agrupats de tots i cadascun dels nuclis, o part dels nuclis, que formen un sistema de
sanejament i els condueix fins a l’estació depuradora d’aigües residuals.
1.2.3 Tipologia de xarxes de sanejament
- Sistema unitari: Xarxa que condueix les aigües
residuals i d’escorrentia superficial.
El sistema unitari és més econòmic, ja que només
es necessita per la seva construcció d’una única
xarxa de canalitzacions.
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Avantatges:
o

Menor necessitat d’espai per la col·locació de la xarxa, al no ser doble.

o

El cost d’establiment del sistema unitari (única canonada) és entre 20% i 40%
menor que el del sistema separatiu (doble canonada).

o

El sistema unitari, a més d’estalvi en la xarxa, té la meitat de costos en les
escomeses.

o

Inexistència de riscos de connexions incorrectes d’escomeses.

o

Les despeses d’aixecament i reposició de paviments són de 1,5 a 2 vegades
menors en el sistema unitari amb la corresponent necessitat d’implementar
elements de control d’aquestes descàrregues (dipòsits Anti-DSU, etc.)

o

La conservació i explotació d’una xarxa doble exigeix despeses entre un 30% i
un 50% majors que el cas de la xarxa unitària.



Inconvenients:
o

Gran variació de cabals, entre les aigües de pluja i les negres, que es tradueix
en l’aparició d’importants processos de sedimentació.

o

Necessitat d’implantar sobreeixidors de crescudes, que propicien abocaments a
lleres naturals amb cert grau de contaminació, a pesar de la dilució (1/5).

o

Exigència de majors consums energètics en les elevacions i en les plantes de
depuració (EDAR) de gran entitat.

- Sistema separatiu: utilitza dos xarxes totalment independents de clavegueram. Una evacua
petits i coneguts cabals d’aigües negres i industrials dins d’un clavegueram amb llargs
recorreguts, i l’altra condueix grans cabals de pluges, de més difícil determinació que han de
ser evacuats pels trajectes més curts fins a lleres naturals idònies.



Avantatges:
o

Les EDARS en aquest sistema són més barates, perquè són més petites ja que
només depuren aigües negres.

o

Els col·lectors de les aigües pluvials poden tenir escàs desenvolupament ja que
és possible una evacuació immediata a lleres naturals.
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o

Els abocaments d’aigües pluvials són menys contaminants que els unitaris, tot i
que cal dotar als sistemes d’elements de control, ja que es demostra que la
contaminació abocada en episodis de pluja és alta a conseqüència del First
Flash. A més si hi ha un 5% -10% de connexions incorrectes la contaminació és
gairebé la mateixa.



Inconvenients:
o

Sistema de doble xarxa, en ramals, escomeses i instal·lacions en edificis, per
tant la seva implantació eleva els costs d’urbanització i edificació.

o

Grans despeses de manteniment.

o

La seva instal·lació presenta notables dificultats.

Quadre comparatiu dels sistemes de sanejament:
ASPECTES
Xarxa de sanejament

Conduccions domiciliaries
Tipus de conducte
Funcionament en temps
sec
Funcionament en temps de
pluja

Estacions de bombament

Depuradores

Manteniment de les xarxes

SISTEMA SEPARATIU
- Espai per la col·locació de la
doble xarxa.
- Cost de construcció entre un
20% i 40% superior al unitari.
- Risc de connexions
incorrectes.
- Es necessita doble connexió.
- Cal diferenciar segons el
sistema.
- Ajust hidràulic de la xarxa
d’aigües negres al tenir una
variació de cabal acceptable.
- Bon funcionament hidràulic
d’ambdós sistemes.
- S’ha de parar atenció a les
primeres aigües d’escorrentia,
atenent a la seva qualitat.
- De menor tamany, al ser
normalment necessàries
només per aigües negres.
- Cabal bastant constant i de
característiques homogènies.
- Menor tamany d’obres i equips
per coeficient punta menor.
- Es doble pràcticament la
longitud de la xarxa a
mantenir.
- Forta sedimentació en trams
inicials de la xarxa d’aigües
negres.
- Major temps entre neteges.
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SISTEMA UNITARI
- Una xarxa única amb major
secció.
- Connexió única.
- Únic.
- Formació de sedimentació
per l’escàs cabal circulant
normalment davant a la
secció necessària.
- Bon funcionament hidràulic.
- Ha de prestar-se atenció a
la qualitat de les aigües
derivades pels
sobreeixidors.
- Addicionar al mateix
bombeig anterior, necessari
en temps sec, bombes de
gran cabal per les aigües de
pluja.
- Majors cabals a l’entrada.
- Necessitat de dipòsits de
retenció.
- Major cost de manteniment.
- Les aigües d’escorrentia
faciliten els arrossegaments
dels possibles pòsits,
produïts en temps sec.

Abocaments

- En zones urbanes la
contaminació que s’aboca en
el primer rentat de carrers és
elevada. Per evitar aquests
abocaments cal implantar
dipòsits de primer rentat:
dipòsits de tamany més petit.
- Aigües pluvials amb
abocaments lleugerament
menys contaminants però si
les connexions incorrectes
estan entre el 5% i el 10%, la
contaminació és similar a la
d’un sistema unitari.

- S’eviten els abocaments
contaminants en petites
quantitats.
- En casos de sobreeiximents
els abocaments són més
contaminants ja que
contenen aigües residuals i
possibles sedimentacions
dels col·lectors.
- Minimització d’abocaments
amb dipòsits Anti-DSU.

1.3 MARC NORMATIU
- Normativa europea:
Directiva 2006/7/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la
gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la que es deroga la Directiva 76/160/CEE.
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que
s’estableix un marc comunitari en l’àmbit de la política d’aigües i Directiva 91/271/CEE, sobre el
tractament d’aigües residuals urbanes, per les que s’estableix un marc comunitari d'actuació en
l'àmbit de la política d'aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir
abans de l'any 2015 un bon estat de les masses d'aigua superficials, mitjançant el
desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d'aquestes masses.
Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües
destinades a consum humà.
Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de les
aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substancies perilloses.
Directiva 76/464/CEE del Consell, de 4 de maig de 1976, relativa a la contaminació causada per
determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la comunitat.
Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les
aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura.
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- Normativa estatal:
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local (BOE núm 80 de 3/04/1985), configura el
clavegueram com un servei públic de prestació obligatòria a tots els municipis.
RD Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües (BOE
176 de 24/07/2001).
RD 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova Reglament del Domini Públic Hidràulic (BOE 103
de 30/04/1986). Aquesta norma contenia a l’annex III, les famoses taules sobre paràmetres
màxims d’abocaments, que van quedar derogades a partir de la modificació a partir del Decret
606/2003, de 23 de mayo.
RD 1315/92, de 30 de octubre, pel que es modifica parcialment el Reglament de Domini Públic
Hidràulic que desenvolupa els títols Preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/85, de 2 d’agost,
d’aigües, aprovat pel RD 849/86, d’11 d’abril.
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, en la
mesura que segons el Decret 130/2003, les activitats que estiguin sotmeses a aquesta norma,
l’obtenció del permís d’abocament s’obtindrà d’acord amb el règim regulat en aquesta norma.
RD 1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General pel desenvolupament i
execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes (BOE núm 297, de 12 de desembre de
1988 (CE) BOE núm 20, de 23 de gener de 1990).
RD 261/96, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda per
nitrats procedents de fonts agràries.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació (LOE) (BOE núm 266, de
6/11/1999). Requisits bàsics de l’edificació relatius a l’habitabilitat: higiene, salut i protecció del
medi ambient.
RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm 74 de
28/03/2006). Escomeses, connexions, necessitat de fer xarxes separatives interiors.

- Normativa autonòmica:
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (DOGC núm 3887 de 20/05/2003), que es manifesta en similars
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termes a la Llei estatal 7/1985, per que fa a l’atribució del caràcter obligatori del clavegueram
en tots els municipis.
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (DOGC núm 4015 de 21/11/2003), configura com a
competències locals les relatives al clavegueram i al tractament d’aigües residuals
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (DOGC núm 2066 de 23/06/1995)
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament, en el que s’estableixen, entre d’altres els següents aspectes:
-

Es regulen els requisits per obtenir un permís d’abocament a un sistema de
sanejament.

-

Els ens gestors podran establir regulacions específiques respecte els sistemes de
sanejament de llur competència

-

Es regula el contingut dels plans de manteniment, els plans de reposició i millores.

-

S’aprova un Model estandarditzat de càlcul dels costos d'explotació del sistema de
sanejament

-

S’exigeix als ens gestors per tal que disposin d’un pla d’autoprotecció del sistema de
sanejament, de conformitat amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya,

Finalment el Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005),aprovat el
20 de juny de 2006, encarregat de desplegar el Pla de sanejament de Catalunya, aprovat pel
Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, té com a objecte la definició de
totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de
l'aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua.
- Normativa municipal:
Els ajuntaments en exercici de la seva potestat reglamentària poden regular mitjançant
ordenances el règim de prestació d’aquelles serveis que els són propis i atribuïts per la
legislació. En virtut d’aquest exercici els ajuntaments poden aprovar ordenances municipals
reguladores del serveis de proveïment i sanejament, o bé poder regular aspectes concrets
mitjançant ordenances reguladores de l’abocament d’aigües residuals o de l’ús del sistema de
sanejament o bé ordenances sobre el règim d’acceptació de l’abocament de cisternes de
determinades procedències (neteja de fosses sèptiques, etc).
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D’altra banda, és també molt important que els municipis disposin de reglaments municipals
que regulin i donin les eines necessàries per un bon funcionament del servei.

1.4 LA FISCALITAT DEL CLAVEGUERAM
Segons la normativa europea els costos de l’aigua s’han de cobrir mitjançant el rebut de l’aigua,
en el cas de la claveguera tot i que actualment la tendència és integrar-ho en el rebut de
l’aigua, encara hi ha molta disparitat en la fórmula de cobrament, essent encara típic que molts
Ajuntaments ho cobrin com una taxa a part, o l’inclouen amb la taxa de residus o brossa, o bé
hi ha municipis que encara no cobren res.
El pagament dels costos del clavegueram els podem dividir en:
1.4.1 Sanejament en baixa:
El cobrament del sanejament o clavegueram en baixa es competència de l’administració local,
és a dir són els propis ajuntaments els que decideixen la taxa o quota a pagar.
1.4.2 Sanejament en alta:
El cobrament del sanejament o clavegueram en alta es competència de l’administració
hidràulica (ACA), i es realitza a través del canon de l’aigua.
1.4.3 Taxes i tarifes
Els preus del clavegueram en baixa el poden establir els ajuntaments segons el previst en els
articles 57 i 20.4 r) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, mitjançant una ordenança reguladora la taxa per prestació del
servei de clavegueram. El cobrament normalment es realitza mitjançant una taxa municipal a
import fix o bé amb una tarifa de servei que pot tenir cost fix i variable, encara que hi ha
municipis que no cobren res pel servei.
El Cànon de l’aigua és una taxa que cobra l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Va entrar en
vigor l'1 d'abril del 2000, i està regulat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
A través del cànon els usuaris de l'aigua contribueixen als costos dels serveis del cicle de
l'aigua, que comprenen:
- Les despeses d'inversió i d'explotació dels sistemes de sanejament (col·lectors i estacions
depuradores), dels embassaments i de la resta d'infraestructures de producció i transport de
l'aigua.
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- La prevenció en origen de la contaminació, i la implantació i manteniment dels cabals
ecològics.
- La recuperació dels aqüífers contaminats, les obres d'instal·lació d'infraestructures
d'abastament en alta a municipis, i les instal·lacions de reutilització d'aigua.
- Les despeses que genera la planificació hidrològica, la tasca d'inspecció, i les tasques de
control del bon estat de les aigües litorals i continentals per a ús de bany.
El cànon té un fort component ecològic, i per això grava l'ús real o potencial de l'aigua i la
contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir.

1.4.4 Evolució del preu mig del cicle integral de l’aigua

Preu mig del cicle integral de l'aigua (€/m3)
1,6
1,39
1,4
1,24
1,2
1
0,8

2004

0,74 0,75

2006

0,6
0,4

0,30

0,29

0,35

0,20
0,2
0
Abastament

Clavegueram

Depuració

Total

* Enquesta de tarifes AEAS-AGA, 2004 i 2006

Com s’observa en el gràfic, els preu mig del cicle integral de l’aigua s’ha anat incrementant en
els últims anys.
Pel que fa als preus de sanejament és el que major augment ha tingut, però tot i això, hi ha la
necessitat d’augment de preu, ja que segons la Directiva Marc de l’Aigua ha de repercutirse íntegrament en les tarifes el cost associat a l’ús de l’aigua, i amb el que actualment s’està
pagant no és suficient.
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RANG DE PREUS MITJOS (€/m3) A ESPANYA I EUROPA
6

Abastament

Sanejament

Cicle Integral

5

4
4,31

3

Màx
Mín

2

2,01
2,19

1,8
1

1,41
0,34

0,43

0,74
0,06

0,27

España

Europa

España

Europa

0

0,68

0,79

España

Europa

* Enquesta de tarifes AEAS-AGA,

Respecte als preus europeus, els espanyols són al voltant d’un 20% inferiors en abastament,
entre un 66% i un 80% inferiors en sanejament i entre un 14% i un 54% inferiors en cicle
integral. Aquest dèficit de finançament repercuteix posteriorment en els nivells de qualitat del
servei, al no poder dedicar tots els recursos que serien necessaris.

1.5 EL DRENATGE URBÀ A ESPANYA
1.5.1 La problemàtica del sanejament
Tot i que ja ens trobem al segle XXI, a Espanya es segueixen produint problemàtiques
importants en les seves xarxes de clavegueram: inundacions, mals olors o impacte ambiental
negatiu en els medis receptors.
Aquestes deficiències són degudes a vegades a factors naturals, però generalment provenen de
decisions humanes que van des d’un desenvolupament urbanístic que no té suficientment en
compte el drenatge urbà, a una gestió incomplerta dels sistemes de drenatge urbà.
Bàsicament els problemes detectats provenen de: factors naturals, factors urbanístics,
deficiències estructurals i disfuncions en la gestió.
-Factors naturals:
Moltes vegades existeixen una sèrie de factors naturals que dificulten l’evacuació de les aigües
de pluja. Un d’ells és l’orografia, és a dir la configuració de l’esquema de drenatge natural,i
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un altre factor negatiu, especialment en la costa mediterrània és la pluviometria, ja que la
precipitació anual és poca, però amb molts pocs dies de pluja i amb intensitats grans.
També cal destacar que l’escassetat dels cabals circulants pels rius espanyols, afegeix un
factor natural negatiu, ja que dificulta la reducció de el impacte ambiental del clavegueram en
medis receptors en general sensibles.
-Factors urbanístics:
A Espanya la concentració de la població en les ciutats ha estat especialment significativa,
implicant un augment de la seva urbanització, i per tant de la seva impermeabilitat, produint un
augment en els volums d’escorrentia i un augment de les velocitats de flux, reduint els temps
de concentració. Aquests dos efectes combinats tenen conseqüències dràstiques en quant als
cabals punta que es produeixen en la xarxa de clavegueram.
A més, aquest efecte s’ha vist agreujat pel fet de que les ciutats espanyoles s’han vist amb
freqüència desbordades pels seus plans de creixement, inclús en molts casos s’ha produït
aquest creixement sense cap pla d’ordenació que el controli. Això ha fet que moltes vegades el
sistema de drenatge s’hagi projectat descoordinadament amb la resta de xarxa de clavegueram,
sense estudiar possibles influències de les conques d’aigua sota la nova urbanització,
dissenyant-se inadequadament el nou sistema de drenatge per aquesta falta de control.
En molts casos a l’hora d’urbanitzar s’han produït alteracions importants de l’esquema del
drenatge natural creant un xarxa artificial que presenta moltes vegades disfuncions molt abans
d’arribar al llindar de disseny.
A la vegada el fenomen d’urbanització s’ha completat amb l’execució d’infraestructures en el
subsòl poc respectuoses amb el drenatge, especialment les línies de metro i ferrocarril que
travessen moltes vegades transversalment la ciutat, podent arribar a duplicar les àrees
inundables.
- Deficiències estructurals:
Un dels problemes associats a les deficiències estructurals són les xarxes insuficients, ja sigui
en extensió o en capacitat, ja que nombrosos col·lectors no tenen capacitat suficient per
transportar els cabals que es produeixen en períodes de pluges amb períodes de retorn inferiors
als de disseny.
Un altre problema estructural és l’estat deficient de conservació de part de les xarxes de
drenatge urbà. Un error molt estès és que el clavegueram no necessita manteniment. El
clavegueram necessita neteges periòdiques, que evitin que es produeixin sedimentacions
importants que acabin reduint la secció i per tant la capacitat hidràulica del col·lector, que
moguin aigües que es puguin quedar estancades produint olors i gasos que fan malbé a la
canonada i que evitin el 25% de la contaminació que s’aboca als medis receptors procedents
dels sediments del clavegueram. També s’han de realitzar inspeccions periòdiques que permetin
conèixer l’estat real de les xarxes i que permetin detectar trencaments que produeixin
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infiltracions, objectes obstruïts que redueixin la capacitat hidràulica del col·lector, connexions
il·legals o incorrectes. Cal remarcar que el clavegueram necessita inversions de rehabilitació en
el moment oportú, que evitin la seva degradació accelerada o, finalment, el seu col·lapse
estructural.
Un altre dels problemes és la depuració parcial i incomplerta de les aigües residuals.
Segons la X Enquesta Nacional de Subministrament d’aigua potable i Sanejament a Espanya
(2006), gairebé un 4% de les aigües que arriben a les depuradores només rep tractament
primari, que generalment és insuficient per reduir la càrrega contaminant fins els límits
admissibles per la seva restitució al medi.
Per últim, un altre de les deficiències estructurals del drenatge urbà a Espanya és la carència
de sistemes de control i reguladors. Aquests medis permeten conèixer com es comporten
les aigües unitàries i poder actuar sobre elles amb la finalitzat de reduir inundacions o
abocaments al medi. Gràcies a aquests medis, que poc a poc es van introduint en les diferents
xarxes de clavegueram, una infraestructura que era totalment rígida i no permetia cap tipus
d’actuació a temps real es transforma en una infraestructura flexible, amb possibilitat d’actuar
sobre les aigües en el moment que s’està produint el problema.
- Disfuncions en la gestió:
La gestió que s’ha realitzat històricament sobre el clavegueram ha estat, en general, molt
bàsica. De fet, en molts dels casos no s’ha fet cap tipus de gestió, ja que es partia de la idea
que el clavegueram, una vegada construït, funcionava pràcticament sol.
La principal causa d’aquest concepte simplista de gestió és el desconeixement que es té de
la infraestructura, tant d’estat físic de la mateixa com del funcionament real. Aquest
desconeixement fa que en època de pluges existeixi un descontrol dels cabals, ja que no es sap
ni per on van, ni molt menys, es pot actuar sobre ells.
Un problema associat al desconeixement de la xarxa és el control insuficient dels
abocaments a la xarxa, el que fa que es puguin produir disfuncions en les depuradores i
ràpid deteriorament dels sistemes.
El manteniment que es realitza de la xarxa tampoc és el que s’hauria de fer. Es tracta d’un
manteniment indiscriminat, sense tenir en compte les característiques de la xarxa que farien
necessària una major intervenció en algunes parts i una menor en altres.
Associada a la idea que el clavegueram funciona sol, la planificació i regulació solen ser
inexistents o existents en grau insuficient. Això és veu agreujat pel fet que normalment es
destinen pocs mitjans, ja siguin humans, materials o tecnològics, a la gestió del clavegueram.
Per últim, destacar que encara en molts municipis existeix una visió no global del clavegueram,
és a dir, que no té en compte que el drenatge urbà forma part d’un tot que és el cicle integral
de l’aigua. Això fa que alguna de les mesures que es prenen semblen convenients pel
clavegueram, però al final es converteixen en un problema dins del cicle integral, ja sigui en
forma de majors abocaments al medi o de disfuncions de la depuradora.
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Problemes principals de la xarxa de sanejament (% )
80%
79%
70%
60%

63%

59%

50%
48%
40%
2004
33%

30%

2006
27%

20%

21%

10%
8%

16%
11%

0%
Insuficiencia
de la xarxa
(en pluges)

Informació
incompleta

Abocaments Mal estat
Filtracions
perillosos a general de la del subsol a
la xarxa
xarxa
la xarxa

* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2004-06)



Comparant aquestes dades amb les de l’anterior enquesta (2004) s’observa que el
principal problema de les xarxes de sanejament segueix essent la insuficiència de la
xarxa davant de grans pluges, si bé el percentatge ha disminuït del 79% al 59%
respecte de l’enquesta anterior.



Igualment han descendit els problemes de mal estat de la xarxa, els d’informació
incomplerta i les filtracions del subsòl a la xarxa, passant del 63% al 27%, del 48% al
33%, i del 16% al 11% el que indica un clar esforç en la millora de les xarxes i en la
presa de dades de les mateixes.



Per contra han augmentat els abocaments perillosos a la xarxa, o en tot cas el
coneixement de l’existència d’aquests.

A mode de conclusió podem dir que la xarxa de clavegueram de la majoria de municipis és molt
obsoleta i deficitària. Contínuament s’estan realitzant actuacions, però no de manteniment ni de
reposició, sinó que són feines per actuacions d’urgència.
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1.5.2 Antiguitat i materials de la xarxa de clavegueram
Antiguitat de la xarxa de clavegueram

28,8%
Més de 500.000 hab.

14,0%

57,3%
32,8%

34,5%

32,7%

41,4%

33,2%

2006

25,4%

39,1%

30,5%

De 100.000 a 500.000 hab.

2004

2004

30,4%

2006

< 15 anys
15 - 30 anys

31,8%

23,4%
De 50.000 a 100.000 hab.

30,7%

20,6%

0%

10%

20% 30%

40%

50%

2004

31,4%
60%

> 30 anys

2006

36,3%

43,9%

24,7%

2004

48,7%

40,8%

23,0%
De 20.000 a 50.000 hab.

44,9%

70% 80%

2006

90% 100%

* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2004-06)

Sembla ser que s’ha produït una millora en l’edat mitja de les xarxes de sanejament, ja que la
majoria de les xarxes amb més de 30 anys han disminuït respecte a l’anterior enquesta.
- Materials utilitzats en la xarxa de clavegueram (en % de població)
Formigó
De 20.000 a 50.000 hab.

De 50.000 a 100.000 hab.

De 100.000 a 500.000 hab.

Més de 500.000 hab.

Fibrociment

PVC

Polietilè

Altres

2004

57 %

10%

22%

6%

6%

2006

55%

28%

2%

14%

1%

2004

77%

66%

15%

1%

5%

2006

66%

18%

4%

10%

2%

2004

70%

7%

19%

1%

3%

2006

62%

22%

6%

8%

2%

2004

72%

1%

11%

1%

16%

2006

83%

2%

14%

0%

1%

* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2006)

Com es pot observar en l’anterior gràfic els materials més utilitzats segueixen essent el formigó,
PVC i el fibrociment, encara que sembla que el formigó ha augmentat el percentatge, mentre
que el PVC i el fibrociment s’han intercanviat. També s’aprecia un increment del polietilè davant
a altres materials que disminueixen.
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1.5.3 Eines de gestió del clavegueram:
S’ha recopilat informació sobre les eines de que disposen les entitats per la gestió del
clavegueram, en quant a:


Cartografia de la xarxa



Telecomandament de la xarxa



Model matemàtic



Neteges preventives



Campanyes de renovació sistemàtica de les xarxes

Cartografia de la xarxa de clavegueram
24,9%
Més de 500.000 hab.

57,2%
0,0%
17,9%
14,3%

De 100.000 a 500.000 hab.

66,2%
9,9%
9,7%
22,2%

De 50.000 a 100.000 hab.

51,6%
5,4%
20,7%
37,0%
13,9%

De 20.000 a 50.000 hab.

0,0%

22,4%
26,7%
10,0%

20,0%

Convencional

30,0%

Informàtic NO SIG

40,0%

50,0%

Informàtic SIG

60,0%

70,0%

No contesta

* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2006)

Com es pot observar l’ús de tan sols la cartografia tradicional es situa entre el 10% i el 27%.
Pel contrari el percentatge d’informació geogràfica és alt en totes les grans poblacions.
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Telecomandament de la xarxa de clavegueram (% de població)

57%
Més de 500.000 hab.

18%
25%
37%

De 100.000 a 500.000 hab.

48%
14%
36%

De 50.000 a 100.000 hab.

47%
17%
50%

De 20.000 a 50.000 hab.

15%
35%
0%

10%

20%

30%
No contesten

40%
SI

50%

NO

* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2006)

De 20.000 a 50.000 hab.

De 50.000 a 100.000 hab.

De 100.000 a 500.000 hab.

Més de 500.000 hab.

NO

SI

No contesta

2004

51%

13%

35%

2006

50%

15%

35%

2004

58%

16%

26%

2006

36%

47%

17%

2004

30%

47%

23%

2006

37%

48%

14%

2004

63%

37%

0%

2006

57%

18%

25%

Com es pot observar s’ha produït un clar augment en les poblacions de tamany mig, passant de
valors del 16% fins al 47%. La resta de poblacions petites o majors de 100.000 habitants es
mantenen en valors similars als del 2004.
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60%

Model matemàtic de la xarxa de clavegueram (en % de població)
66%
9%

Més de 500.000 hab.

25%
35%
47%

De 100.000 a 500.000 hab.
18%

62%
19%
20%

De 50.000 a 100.000 hab.

58%
8%

De 20.000 a 50.000 hab.

34%
0%

10%

20%

30%

40%

No contesten

SI

50%

60%

NO

* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2006)

De 20.000 a 50.000 hab.

De 50.000 a 100.000 hab.

De 100.000 a 500.000 hab.

Més de 500.000 hab.

NO

SI

No contesta

2004

55%

8%

37%

2006

58%

8%

34%

2004

45%

29%

26%

2006

62%

19%

20%

2004

51%

24%

25%

2006

35%

47%

18%

2004

63%

37%

0%

2006

66%

9%

25%

S’ha produït únicament un clar augment en poblacions de tamany majors a 100.000 habitants,
passant d’un 24% a un 47%, la resta es mantenen de manera similar o amb descens.
No obstant, segueixen existint valors molt alts de ciutats sense model matemàtic en les seves
xarxes, en valors al voltant del 60% en tots els grups de població inclosos els metropolitans,
excepte els de tamany superior a 100.000 habitants.
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70%

Neteges preventives de la xarxa de clavegueram (% de població)
9%
Més de 500.000 hab.

66%
25%
0%

De 100.000 a 500.000 hab.

86%
14%
10%

De 50.000 a 100.000 hab.

73%
17%
2%

De 20.000 a 50.000 hab.

65%
34%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

No contesten

60%
SI

70%

80%

90%

NO

* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2006)

De 20.000 a 50.000 hab.

De 50.000 a 100.000 hab.

De 100.000 a 500.000 hab.

Més de 500.000 hab.

NO

SI

No contesta

2004

7%

58%

35%

2006

2%

65%

34%

2004

6%

67%

26%

2006

10%

73%

17%

2004

0%

79%

21%

2006

0%

86%

14%

2004

0%

100%

0%

2006

9%

66%

25%

Excepte en les àrees metropolitanes, en la resta de poblacions l’índex de neteges preventives
ha augmentat entre el 5% i el 8% aproximadament, respecte als valors de l’any 2004.
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100%

Campanyes de renovació sistemàtica de la xarxa (% de població)
60%
Més de 500.000 hab.

15%
25%

29%
51%

De 100.000 a 500.000 hab.
20%

57%
De 50.000 a 100.000 hab.

21%
22%

De 20.000 a 50.000 hab.

22%

40%
38%
0%
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20%
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* Resultats X Enquesta nacional del Subministrament d’aigua potable i sanejament a Espanya (AEAS 2006)

De 20.000 a 50.000 hab.

De 50.000 a 100.000 hab.

De 100.000 a 500.000 hab.

Més de 500.000 hab.

NO

SI

No contesta

2004

91%

9%

0%
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40%
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38%

2004

43%

35%

23%

2006

57%

21%
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2004

55%

19%

26%

2006

29%

51%

20%

2004

45%

18%

38%

2006

60%

15%

25%

Sobre la renovació sistemàtica de la xarxa s’observa que en tots els grups de població ha
augmentat clarament l’índex de renovació, sobretot en les grans poblacions, creixent entre un
6% i un 16% aproximadament, davant a increments del 2% al 4% en poblacions menors de
100.000 habitants.
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70%

2. GESTIÓ DEL CLAVEGUERAM I GESTIÓ AVANÇADA DEL DRENATGE URBÀ

2.1 NECESSITAT D’UN NOU ENFOC
Històricament hi ha hagut una diferència molt important entre les xarxes d’abastament d’aigua i
les xarxes de sanejament.
Hi ha hagut un canvi de concepte: de xarxes de clavegueram a sistemes de sanejament.
Actualment, tot i que aquesta diferència entre xarxes s’ha
reduït, i es té més cura del clavegueram, en la immensa majoria
dels llocs és el gran abandonat, i gairebé no es realitzen
inversions.
La gestió que es realitza en el clavegueram en la majoria dels casos és mínima i es basa en
simples neteges quan hi ha obstruccions. Es realitza una planificació molt bàsica amb Plans de
Desenvolupament, és a dir sense cap tipus de eina de planificació contundent.
Hi ha hagut la tendència de projectar de forma molt desvinculada la xarxa de clavegueram de
les EDAR’s, mentre que és necessari realitzar estudis dels sistemes conjuntament ja que el
disseny d’un afecta a l’altre.
El sanejament urbà: àmbit i objectius
Segons el concepte clàssic del sistema de sanejament, aquest es divideix en tres subsistemes:
la xarxa de clavegueram (amb els seus elements auxiliars), les depuradores i els sobreeixidors.
En una concepció més àmplia del sanejament urbà aquests subsistemes s’amplien amb uns
altres components més “tecnològics” com són els elements de regulació electromecànics i els
sistemes d’informació i control.
Les funcions que els sistemes de drenatge urbà han d’assegurar són:
- Funció higienista: evolució de les aigües residuals evitant problemes de salubritat a la
població.
- Funció anti-inundació: evacuació de les aigües pluvials per evitar fenòmens de
desbordament, excés d’escolament superficial i inundacions.
- Funció anti-contaminació per abocaments en temps de pluja: restituir al medi receptor
les aigües de pluja amb el mínim de contaminació possible, tal com prescriuen les
directives europees.
Així doncs, el conjunt d’instal·lacions que forma el sistema de sanejament necessita una eficaç
regulació hidràulica per aconseguir els següents objectius:
- Augmentar la capacitat de la xarxa de clavegueram mitjançant la regulació dels cabals
punta, i optimitzar el seu funcionament mitjançant la derivació d’aquests per col·lectors
alternatius.
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- Reduir el número i la càrrega contaminant dels abocaments en temps de pluja als
medis receptors. Aquests abocaments també s’anomenen DSU (descàrrega dels
sistemes unitaris) quan es tracta de xarxes unitàries en les quals circulen residuals i
pluvials per les mateixes conduccions.
- Millorar el funcionament de les depuradores incrementant la regularitat dels cabals
d’entrada i protegir-les davant a les perjudicials variacions de cabal produïdes pels
freqüents episodis de pluja important i sobtada.
Aquesta necessitat de regulació global del sanejament, que suposa una millora qualitativa en la
protecció del medi, ja ha estat posada en pràctica des de fa alguns anys en varis països com
EUA, França, Alemanya, Japó, Regne Unit o Dinamarca.
La necessitat d’una gestió integrada i avançada
La concentració de la població mundial a les ciutats provoca un progressiu augment de la
complexitat del disseny de les infraestructures, en particular amb les relacionades amb la gestió
de l’aigua en la ciutat com són el subministrament d’aigua potable, gestió de les aigües
residuals, drenatge de les aigües pluvials, etc. essent necessàries cada vegada majors les
inversions necessàries en elles. No obstant, encara que les molèsties que produeixen als
habitants les deficiències del drenatge de les aigües pluvials, i la inadequada gestió de les
aigües residuals, les inversions en la xarxa de sanejament no són concebudes com a prioritàries
en els pressupostos municipals.
Com a conseqüència, en moltes ciutats existeix en l’actualitat una problemàtica de drenatge
d’aigües pluvials i residuals, que en certs casos pot arribar a ser molt greu. En particular, els
efectes perjudicials de les aigües de tempesta (que es produeixen quan la intensitat de la
precipitació es tal que els sistemes de clavegueram-drenatge-depuració no poden respondre
adequadament i es superen les capacitats de disseny) són:
-

Les inundacions en el medi urbà (amb conseqüències com accidents, insalubritat, i olors
posteriors, així com grans perdudes econòmiques en vehicles, plantes baixes, i
soterranis de vivendes, mobiliari urbà, etc.).

-

Els abocaments incontrolats en temps de pluja al medi receptor.

-

També existeixen altres efectes sobre el sistema: el deteriorament de les instal·lacions
(ja siguin les pròpies del sanejament com de les infraestructures vials), i disfuncions en
les depuradores.

D’altra banda, els problemes associats a les xarxes de drenatge urbà no es limiten només a les
aigües de tempesta: existeixen també problemàtiques més o menys complexes lligats a olors,
neteja deficient, etc.
Tota aquesta creixent problemàtica, plantejada en les xarxes de clavegueram de les ciutats, ha
generat una progressiva encara que lenta concentració en el sentit de que és imprescindible
donar un pas més enllà. En efecte, per complir adequadament amb les tres funcions essencials
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del drenatge urbà (protecció higiènica dels habitants de la ciutat, davant inundacions i
ambiental del medi receptor) ja no és suficient amb una gestió tradicional i fraccionada dels
sistemes de sanejament, sinó que s’ha d’avançar cap a una gestió integradora que comenci
amb unes eines tecnològiques potents, una bona planificació, un rigorós control de les obres
amb seguiment de les obres i urbanitzacions, una explotació activa i dinàmica, i un
manteniment avançat de les instal·lacions, normalització dels materials, així com la
imprescindible coordinació i integració de totes les fases i disposar de reglaments municipals
potents que donin les eines necessàries que donin cobertura a aquestes exigències.

PLANIFICACIÓ
PROJECTES

MANTENIMENT

GESTIÓ INTEGRAL
EXPLOTACIÓ

DIRECCIONS D’OBRES

És en aquest context que troba el seu lloc la Gestió Avançada del Drenatge Urbà (GADU), com
filosofia de gestió fruit de la natural evolució tecnològica i de coneixements. D’alguna manera,
s’ha de contemplar la Gestió Avançada com una meta que precisa d’unes etapes de pas obligat i
de complexitat creixent.

2.2 GESTIÓ AVANÇADA DEL DRENATGE URBÀ
2.2.1 Què és la GADU?
En el context exposat ha aparegut en els darrers anys el concepte de la Gestió Avançada del
Drenatge Urbà (GADU). La gestió avançada del sanejament i drenatge urbà es basa en conèixer
amb precisió el sistema de sanejament, disposar d’una planificació adequada, controlar i
explotar la xarxa de clavegueram, els col·lectors i els elements reguladors mitjançant sistemes
informàtics i tecnologies d’avantguarda, per gestionar de forma més adequada els sistemes i
optimitzar el funcionament de totes les infraestructures.
Permet conèixer l’estat de la xarxa de sanejament en temps real, planificar millor les actuacions
que cal fer-hi i explotar-la de manera dinàmica.
Gràcies a això, entre altres avantatges, es redueix el risc d’inundacions i de possibles
abocaments incontrolats d’aigües residuals en rius i platges.
La xarxa de sanejament no és un element passiu que es limiti a transportar fins al mar o el
medi receptor les aigües pluvials i residuals, sinó que permet controlar diverses variables per tal
de reduir els riscos d’inundació o prevenir possibles contaminacions causades per descàrregues
incontrolades.
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Tenint en compte aquestes funcions de la xarxa de sanejament i l’enorme volum d’aigües
residuals que es genera cada dia, és evident que cal utilitzar un sistema avançat de gestió, que
incorpori nous criteris sobre planificació i conservació preventiva de la xarxa i que se sustenti en
les noves tecnologies.
Segons la filosofia del model GADU, una millora en la gestió optimitza el tamany de les
infraestructures.
Evolució en la gestió del clavegueram:

GADU
Puc actuar
sobre el flux
Se per on passa i
el seu estat

Controlo
el impacte
al medi
receptor

No se per
on passa
Se com
funciona
quan plou

Se per on
passa

Cartografia Base

GIS i
Pla Director

Conec la càrrega
contaminant i impacte
sobre el medi receptor

Reguladors i
telecontrol

2.2.2 Principis bàsics
Els seus principis fonamentals són:
-

Coneixement precís i exhaustiu del sistema: es la base fonamental de qualsevol gestió o
explotació eficaç, necessari amb una perspectiva històrica i amb un tractament
informatitzat. La cartografia digital de la xarxa en un GIS, la implantació d’un sistema de
telesupervisió i telecontrol, són exemples ben representatius de les eines informatitzades
necessàries pel coneixement precís del sistema. Però sobretot és bàsic disposar d’una
bona base de dades alfanumèrica, gràfica i relacional.
Una de les eines de suport tecnològic més important a utilitzar és:
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El sistema d’informació territorial GIS:
-

La informació de la xarxa ha de ser accessible i fàcil d’utilitzar.

-

Vinculació amb sistemes GIS.

-

Ha de disposar de les dades constructives, del traçat i del seu estat.

-

Actualitzat amb la informació obtinguda en les tasques de manteniment (inspecció,
estanqueïtat,...).

-

Planificació integral: utilitzant a més de les solucions tradicionals, uns criteris avançats de
regulació i control, tècniques compensatòries d’infiltració-retenció per un drenatge urbà
sostenible, eines de modelització i simulació, etc. En aquest punt han de destacar-se uns
altres dos aspectes fonamentals: que la planificació estigui permanentment actualitzada i
que abasti tot l’àmbit del sistema de drenatge, sense oblidar el control dels abocaments o
descàrregues del sistema unitari (DSU).
És important definir un Pla Director de Sanejament, realitzat mitjançant una
modelització (eines avançades), models de xarxa (cabals i contaminació), models
d’EDAR’s i models del medi receptor. Aquest pla ha de contenir els mecanismes
necessaris per a garantir el sanejament i la depuració de les aigües residuals en un àmbit
d’actuació.
Després de definir els objectius generals i criteris de qualitat del mateix, es procedeix a
definir les actuacions a realitzar, la seva programació i es realitza una avaluació
econòmica de les mateixes.
És molt important dur a terme un rigorós control de les obres amb seguiment dels
projectes d’urbanitzacions, normalització dels criteris de materials, així com disposar de
reglaments municipals potents.

-

Gestió completa i coordinada en temps real: que permet una actuació flexible i dinàmica
sobre el clavegueram, amb coneixement de causa, podent desencadenar diferents
estratègies operacionals en episodis plujosos o abocaments perillosos. Aquesta actuació
està basada en una regulació hidràulica que possibiliti modificacions del règim de cabals,
repartiment territorial d’avingudes, aprofitant òptim de les capacitats de la xarxa i
instal·lacions existents i reducció de les puntes de cabal, amb el que s’eviten moltes
inundacions i es redueixen els efectes de contaminació mediambiental. D’altra banda, l’alt
grau de coneixement de l’estat de la xarxa, combinat amb estratègies adequades, permet
un manteniment selectiu i eficaç del sistema. Tot això en coordinació amb el cicle hídric,
amb el medi ambient i amb el urbanisme.
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El sistema de telecontrol i telecomandament:
L’explotació del la xarxa de drenatge urbà avançada on hi ha elements com dipòsits de
retenció, comportes, desviadors, etc. no és concebible sense un complert sistema de
control a temps real amb sensors i actuadors en la xarxa. Aquest constitueix el sistema
bàsic més important, per inversió i complexitat, en l’explotació centralitzada d’una xarxa
de sanejament.
Amb un sistema de telecontrol coneixem en tot moment les magnituds variables de la
xarxa (pluja, nivell i cabals, quantitat d’aigua, estat de les instal·lacions, abocaments al
medi receptor, etc.) A més podem recollir, registrar i subministrar la informació dinàmica
del clavegueram, és a dir, la telesupervisió, podent evolucionar a una segona funcionalitat
d’operació a distància de les instal·lacions de regulació: el telecomandament.
Per dur a terme un telecontrol d’aquestes característiques són necessaris: els sensors, els
actuadors, les estacions remotes, la xarxa de comunicacions i el centre de control.


Sensors: pluviòmetres, limnímetres, cabalímetres, mesuradors d’estat i de
posició, i mesuradors de qualitat.



Actuadors: dispositius de regulació que permeten modificar les condicions de
flux en l’interior de la xarxa i en els desaigües. Comportes i vàlvules,
bombaments d’aigües residuals i pluvials.



Estacions remotes: microordinadors industrials programables, amb intel·ligència
local, les seves funcions son la recepció i el tractament de senyals, la realització
de càlculs primaris , la realització de la regulació local, el govern d’actuadors i el
manteniment de la comunicació amb el centre de control.



Xarxa de comunicacions: equips, línies i enllaços que permeten la comunicació
bidireccional de dades entre el centre de control i les estacions remotes.
Aquesta xarxa utilitza línies telefòniques commutades, línies telefòniques
dedicades, línies RDSI o enllaços per radio.



Centre

de

control:

conjunt

d’equips

informàtics

i

telemàtics

d’emmagatzemament, càlcul i comunicació bidireccional amb les estacions
remotes i amb els operadors o gestors de l’explotació.
-

Enfocament mediambiental i sostenible: orientant les actuacions i la gestió no només a
una funció d’evacuació de les aigües pluvials i residuals, sinó prevalent a més que les
aigües recollides i transportades es restitueixin al medi receptor amb la mínima
contaminació possible.
Fins fa relativament poc temps, el disseny en què han estat concebuts la majoria dels
sistemes de clavegueram és la conducció de totes les aigües residuals en temps sec cap a
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les EDAR’s, i en temps de pluja l’evacuació més ràpida possible de totes les aigües cap al
medi receptor per tal d’evitar inundacions. En l’actualitat, aquesta filosofia comença a
canviar tot i que d’una manera molt lleugera, ja que requereix de grans inversions. En el
disseny de les xarxes es comencen a incorporar elements de control i de minimització
d’aquests elements al medi.
Aquests fonaments necessiten, com eina de suport, d’unes tecnologies informatitzades,
així com la necessària utilització de metodologies sistematitzades en el plantejament,
desenvolupament i implantació de les mateixes.
- Dipòsits First-Flash per xarxes separatives, i Dipòsits Anti-DSU. L’objectiu d’aquests
dipòsits és retenir les aigües pluvials i residuals, altament contaminades, durant l’episodi
de pluja per evitar el seu abocament al medi receptor. Posteriorment les aigües
retingudes són enviades a la depuradora pel seu tractament. Una òptima gestió d’aquests
dipòsits requereix realitzar un control en temps real.

- Reglaments del servei. És important disposar de reglaments contundents que donin les
eines necessàries als gestors i que contemplin totes les exigències, tant a nivell de
normativa dels abocaments com de regulació de les connexions, obligació de posar
dipòsits First-Flash i Anti-DSU, etc.

- Normalització dels materials i requisits d’obres a utilitzar, normativa de construcció per
noves urbanitzacions, seguiment d’aquestes obres, revisió d’obres acabades per a la seva
recepció, participació en la definició de les xarxes de noves urbanitzacions per tal de què
es dissenyin en base a uns criteris i segons al Pla Director, etc.

- Tarifes adequades. És important que els municipis tinguin establertes unes tarifes
adequades pel servei de sanejament, ja que aquestes han de suportar el cost associat a
l’ús de l’aigua. En la majoria de municipis aquestes no són suficients, i per tant no es
poden dedicar recursos a la xarxa, i això repercuteix en el nivell de qualitat del servei.
Plans de manteniment:
Amb el Pla de manteniment, on es relacionen les tasques de manteniment preventiu i
normatiu, detallant les activitats a realitzar i la seva periodicitat, així com neteges i
revisions periòdiques i plans de renovació, es realitza una planificació per la
rehabilitació/ renovació:
* Es parteix de les dades conegudes de la xarxa: estat actual.
* S’estableix una valoració sobre els seus paràmetres:
- antiguitat, material, terreny...
- diferents tipus de danys...
- altres incidències...
* Prioritats d’actuació: terminis.
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* Assignació de tecnologies més adequades.
* Valoració econòmica: pla d’inversions
Els plans de manteniment, a part de programar-hi a partir de les dades conegudes, GIS,
zones conflictives,etc. han de tenir una planificació exhaustiva.
Els plans de manteniment són una eina viva, on s’han de recuperar les dades de camp de
l’estat dels col·lectors quan es realitzen neteges, reparacions o qualsevol actuació per
tornar-les a alimentar en els plans i així poder canviar les freqüències, prioritats, etc.
És important que aquests Plans de manteniment no es quedin únicament en plans de
neteja i obstruccions, com és el cas de municipis petits. Ha de comportar actuacions de
caràcter preventiu, reparacions de col·lectors amb les millors tècniques disponibles,
revisions amb circuits tancants de televisió o eines tecnològiques avançades. A més a
més, ha de servir per la confecció dels Plans d’inversió i renovació de les xarxes.
Tècniques i equips de manteniment:
* Equips de neteja hidrodinàmica i aspiració:
- Mantenir la capacitat de la xarxa i evitar obstruccions.
- Es realitza habitualment amb camions d’aigua a pressió i succió, utilitzant
toveres de diferents tipus.
- Sense obres, a través dels pous de registre.
- Equips:
- camions mixtes impulsador-aspirador
- camions mixtes de reciclatge d’aigua

* Inspeccions interiors i control de cabals:
Inspeccions interiors:
- Per conèixer l’estat general de la xarxa i la seva estructura.
- Es realitza amb sistemes CCTV amb càmeres oscil·lo – giratòries o amb
escàner 3D.
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- S’afegeixen sistemes laser per control dimensional:
deformacions, corrosió,etc.
- Sense obres, a través dels pous de registre.
- Inspecció de xarxes visitables
- Inspecció TV robotitzades
Control de cabals:
- Per conèixer les possibles filtracions d’una xarxa.
- Prova complementària a la inspecció.
- Es realitza amb sistemes d’obturadors i control per
aire a baixa pressió o aigua.
- Sense obres, a través dels pous de registre.
* Rehabilitacions:
*Rehabilitació sense rasa:

Objectius:
- Ampliar la vida útil de la xarxa en més de 50 anys.
- Utilització de tecnologies que permetin treballar des dels pous de registre.
- Evitar el impacte social i mediambiental de les obres tradicionals amb rasa.
*Rehabilitació puntual o local:

Problemes típics:
- Esquerdes i ruptures puntuals.
- Juntes amb filtracions.
- Obstacles de gran duresa.
- Connexió d’escomeses en mal estat.

Tècniques aplicables:
- Sistemes de maniguets parcials (packers) per ruptures
locals.
- Sistema de “barrets” per reparació d’escomeses.
-

Robots

de

fresat

per

tall

d’obstacles,

escomeses

penetrants...
- Robots per segellat de juntes, esquerdes, connexió
d’escomeses...
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* Reparacions:
Mànegues: Rehabilitació total

Problemes típics:
- Reparació de danys o problemes generalitzats.
- Desgast de la canonada per erosió o corrosió.
- Fissures o esquerdes per falta de resistència mecànica.
- Pèrdua d’estanqueïtat general.
Fundes:
- Encamisat de fibra de vidre curat per ultraviolat

- Bursting: rebentar el tub deteriorat arrossegant al
mateix temps un nou tub de polietilè soldat en una
bobina de diàmetre igual o superior al vell.
- Sistema de mànega polimeritzada.
- Revestiment intern amb projecció de resines i morter.
- Entubat.
- Banda machembrada.
* Obres i ampliacions:
Les obres amb rasa tenen un Gran impacte social i mediambiental ja que
impedeixen el tràfic dels vehicles, dificulten el tràfic de persones, problemes
amb els accessos a comerços i vivendes, perill per maquinaria en la via pública,
tenen un temps elevat d’execució d’obra, avaries a altres serveis, provoquen
soroll, pols, males olors... Per això sempre que es possible s’opten per Sistemes
de reparació amb Tecnologies sense rasa: Instal·lació, Inspecció, Localització,
Segellat i reparació, Microtuneladores i Hinques.
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Sistemes de reparació amb Tecnologies sense rasa:
Perforació horitzontal dirigida PHD: tècnica que permet la instal·lació de
canonades subterrànies mitjançant la realització d’una perforació, sense obrir
rases i amb el control absolut de la trajectòria de perforació. S’utilitza per
alliberar obstacles naturals o artificials sense afectar al terreny, amb el que es
garanteix la mínima repercussió medi ambiental en l’execució del treball.
Procés constructiu per instal·lar canonades, sortejant les instal·lacions existents
sense tenir que realitzar rases. Consta de: estudi de viabilitat, investigació de
serveis existents i geologia, disseny del traçat, perforació pilot, escariat,
introducció de canonada.

- Avantatges:
Per la versalitat i adaptació a les dificultats del medi per construir una
canalització:

rapidesa,

rendibilitat,

mínim

impacte

ambiental,

mínimes

molèsties, treballs des de la superfície, adequat per les instal·lacions sota el
nivell freàtic.
Contra el mètode d’obertura de rases:
-

Menor afectació en la superfície.

-

Menys riscs d’accidents.

-

Menor extracció de runes i de moviments de terres.

-

Major neteja i producció en tota l’execució de l’obra.

-

Menys molèsties als ciutadans.

-

Mínima o nul·la interrupció del tràfic rodat.

-

Es minimitzen els riscos d’avariar altres serveis subterranis.

-

Major seguretat pels treballadors, vianants, vehicles i vivendes.

-

Es redueixen notablement els temps d’execució de les obres.
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-

Avantatges socials i mediambientals per l’empresa realitzadora de
les obres.

Es tracta d’una tècnica en constant evolució, ràpida, ecològica, econòmica, s’ha
de planificar abans d’instal·lar.
2.2.3 Beneficis de la gestió avançada

* Pel municipi:
- optimització de les infraestructures i,
- eficiència de les inversions: més resultats amb el mateixos diners.

* Pels gestors:
- definició clara de prioritats i actuacions amb un sòlid suport tècnic,
- gestió eficaç d’emergències i avaries, i
- existència d’un sòlid marc de referència davant problemes i/o actuacions pròpies o de tercers.

* Pels ciutadans:
- alta qualitat del servei,
- disminució d’incomoditats en forma d’olors i inundacions entre altres, i
- preservació del medi ambient urbà i el dels medis receptors.
Les creixents deficiències i problemes que comporta el clavegueram de les ciutats, juntament
amb els inversions necessàries per a solucionar-les, va impulsat cada vegada més el pas d’una
gestió tradicional a una gestió avançada, basada essencialment en aconseguir un millor
coneixement del sistema de drenatge i dels seu comportament, i a partir del mateix planificar
millor les modificacions o millores del sistema, i decidir com actuar sobre ell o regular el seu
comportament.
2.2.4 Conclusions
En síntesi, es pot afirmar que la Gestió Avançada del Drenatge Urbà és una filosofia de gestió
basada en un profund coneixement del sistema de drenatge, que dona peu a una planificació
detallada, elaborada amb visió integradora (temporal, territorial i funcional), seguida d’un curós
control de les actuacions executades, una explotació activa del sistema i un manteniment
d’aquest en òptim estat de funcionament. Tot això es duu a terme utilitzant les més modernes
eines de gestió i la integració tecnològica amb l’objectiu de millorar la funcionalitat del sistema
reduint els problemes, lògicament al mínim cost possible, i procurant a la vegada la màxima
protecció de la salut i seguretat dels ciutadans i de l’estat ecològic dels medis receptors.
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3. EL CAS DE REUS

3.1 HISTÒRIA DEL CLAVEGUERAM A REUS
Reus es funda a l’Edat Mitjana (segle XII), la ciutat va ser inicialment amb caràcter agrícola i
amb evolució cap a la indústria, el comerç i els serveis.
Tot i que va néixer a l’Edat Mitjana, època de recessió dels sistemes de sanejament, Reus neix
com una ciutat amb sistemes de clavegueram relativament ordenats.
Amb els anys la ciutat va creixent de forma ordenada i el clavegueram manté una certa
ordenació.
Des de la seva fundació hi ha documentació que mostra l’existència de sistemes de
clavegueram formats per recs i claveguerons.
El Primer Reglament de Clavegueram es remunta al segle XIV.
A finals del segle XIX, arrel de la manca d’aigua, l’Ajuntament venia l’aigua residual a la
Comunitat de Regants del Molinet, aquest l’utilitzava per fer funcionar un Molí.
Al 1933 es crea la primera depuradora d’Espanya a Reus, es va licitar el mes de juny 1933.
Al setembre de 1933 es realitza un projecte de xarxa de reg aprofitant les aigües residuals de
l’estació depuradora del Molinet. Amb l’aigua residual depurada es convertien en regadiu 300 ha
de terreny, i amb el biogàs obtingut de la digestió anaeròbia funcionaven tres-cents fanals de
l’enllumenat públic dels carrers de la ciutat. Aquesta depuradora ja preveia un tractament
biològic i una digestió anaeròbia dels fangs.

3.2 LA GESTIÓ INTEGRAL
Seguint la tradició en la gestió de l’aigua, a Reus s’opta per la gestió del cicle integral:

INNOVACIÓ
I
QUALITAT

A
L

PR

O
TE
C

CIÓ
D

EL MEDI
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Les fortaleses del cicle integral són: el fet de tenir els mateixos clients, reducció tràmits
administratius,factura única, lligam íntim EDAR – Drenatge, reglament únic i tenir una visió
tècnica enfocada a la gestió eficaç i de servei.
La nostra

gestió en el cas del sanejament descansa sobre uns atributs fonamentals que

persegueixen la satisfacció de l’usuari que són: servei 24 h, atributs físics (capacitat desguàs),
preu i qualitat sanitària, sempre amb el màxim respecte al Medi.
Per aconseguir aquests fites, que a priori poden semblar bàsiques i senzilles, cal:
POLÍTICA DE GESTIÓ DE INFRAESTRUCTURES


Planificació i reenginyeria de les instal·lacions: Plans Directors



Estricte renovació i ampliació d’instal·lacions



Programes de manteniment rigorós: manteniment preventiu i correctiu d’alta exigència



Protocols i inspeccions rigoroses per control de noves xarxes, tant de construcció pròpia
com promocions privades.



Materials de primera qualitat i normalitzats



Reinversió del cash flow 100 %



Reglament adequat

POLÍTICA D’INNOVACIÓ


Implantació de noves tecnologies de gestió de la informació



Màxima automatització



Xarxa de comunicacions privada



SIG, SCADA, ERP (SAP)

POLÍTICA DE PREUS
Tarifació del servei d’acord amb el nivell de qualitat exigida.
Tarifació estructurada amb fix i variable.
Tarifa de clavegueram coherent que permeti generar recursos per reinvertir.
POLÍTICA DE QUALITAT
Que permeti una alta eficiència amb la gestió.
Establir processos per garantir la qualitat del servei i determinar els controls adequats per a què
es mantingui al llarg del temps.
Optimitzar el consum de recursos.
Prevenir i minimitzar els impactes al medi.
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Empresa pionera amb la certificació en el cicle integral de l’aigua:
- Certificació ISO 9001
- Implantació ISO 14001 i OHSAS 18001

3.3 EINES DE GESTIÓ. TRAJECTÒRIA
Pel que fa a la gestió de les infraestructures de sanejament la trajectòria ha estat la següent:
- PLANIFICACIÓ: Plans Directors
PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM 1994-1995
PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM 2002-2003
- Solució hidràulica
- Models matemàtics avançats (mouse)
- Definició de plataformes de base per la gestió:
instrumentació, control pluviomètric, automatització,..
- PLATAFORMES TECNOLÒGIQUES: Es dota la xarxa amb plataforma geogràfica GIS i amb
elements de control SMIC. S’implanta SAP per a la gestió de l’empresa amb lligam íntim clientxarxa.
- MANTENIMENT: Evolució de contracte clàssic de servei per realització de tasques de
neteja i manteniment a contracte amb enfocament més actual, activitats, programes, revisions,
suport GIS, retorn informació estat de les xarxes al GIS, revisió de freqüències.
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3.4 ESQUEMA XARXA DE SANEJAMENT DE REUS

Longitud Total de la Xarxa: 205 km.
Longitud Col·lectors principals: 34 km.
Pous de clavegueram: 4778 ut.
Estacions de bombament: 6 ut.
EDAR: 1 ut.
La depuradora actual es va construir l’any 1985, però s’han realitzat diferents ampliacions de la
mateixa:
1990 - Ampliació línia tractament fangs
1995 - Amplicació biològic i deshidratació fangs
2008 - Nitrificació-desnitrificació i augment capacitat
tractament
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3.5 PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT ACTUAL
PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT 2006-2007
S’ha realitzat una revisió incloent criteris ambientals, no únicament hidràulics.
S’ha actualitzat el model del sistema de sanejament i drenatge de la ciutat, utilitzant models
hidrològics i hidràulics (mouse), models de contaminació.
Les actuacions establertes van dirigides a eliminar o minimitzar les descàrregues de
les àrees amb sistemes de clavegueram unitaris als barrancs que creuen Reus, millorant la
qualitat de les aigües mitjançant DIPÒSITS ANTI-DSU.
També s’han definit accions encaminades a eliminar els vessaments als barrancs de
les primeres aigües de pluja recollides en les zones amb sistemes de clavegueram
separatius i que contenen una elevada càrrega contaminant mitjançant DIPÒSITS
PLUVIALS.
Les actuacions previstes més significatives són:
- La construcció de 16 Nous col·lectors - interceptors de grans dimensions
- La construcció de 4 Dipòsits ANTI-DSU:
2 de 4.000 m3 de capacitat: Agro-Reus i Camí dels Morts
2 d’aproximadament 50.000 m3 de capacitat:
Conca del Barranc Molinet i
Conca Barranc Escorial/Pedret (Zona cinc camins i EDAR Reus)
- La construcció de 27 Dipòsits de retenció d’aigües pluvials procedents del primer
rentat de carrers en zones de nova urbanització amb xarxa de claveguera separativa
Podem dir que el conjunt d’actuacions, en especial la construcció dels dipòsits Anti-DSU i de
retenció de pluvials són pioners a nivell de control d’abocaments, i en especial de protecció al
medi.
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3.6 ELS DIPÒSITS ANTI-DSU

Les bases de partida pel càlcul dels dipòsits han estat:
-Característiques de la conca
-Contaminació actual xarxa clavegueram
-Col·lectors existents ( diàmetres, pendents)
-Sedimentació i erosió
-Programa de Modelització MOUSE: Hidrologia, Hidràulica i contaminació
-Es va calcular el volum necessari per a que es retingués la part més contaminant de
les aigües residuals, a fi i efecte de què en el cas que es produeixi un abocament al
medi no tingui cap impacte negatiu, arribant a la reducció fins al 96% de les
descàrregues d’un any tipus.
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3.7 ELS DIPÒSITS PLUVIALS

3.8 PLATAFORMES TECNOLÒGIQUES
Pel que fa a les Plataformes tecnològiques per a la gestió de la xarxa ens recolzem en:
- GIS:
Tecnologia
•

S.O. Windows 2000 Server

•

Oracle 9i

•

Microstation J

•

Framme, FGRS, FRS

•

FieldView

•

WebFieldView

•

Geomedia

•

Geomedia Wep Map
Funcionalitat

•

Xarxa d’aigua

•

Xarxa de clavegueram

•

Xarxa de comunicacions

•

Importació de cartografia

-40-

•

Exportació de xarxes a models matemàtics

•

Integració SAP & GIS (escomeses i consums)

•

Projectes (pressupostos, detalls i perfils longitudinals)

•

Integració amb software Mouse/Epanet (simulació hidràulica de xarxes de clavegueram
i aigua)

•

Gis portàtil (avaries, maniobres, polígon de tall)

•

Fulles de treball (manteniment xarxa de clavegueram)

•

Intranet (consultes gràfiques i alfanumèriques)

•

Mapes temàtics (data mining en consultes gràfiques i alfanumèriques) p.ex. Número
d’embornals, tipus de canonades, metres de canonades,...
- SMIC
Tecnologia

•

Servidor GBD HP L-1000, HP-UX, con MSM Mumps

•

Estacions de treball HP Apollo 740

•

Gateway ms-dos HP-486

•

Comunicacions Ethernet 802.3, TCP-IP, Sixnet, packet radio

•

Unix, Dos, X-Windows, MSM Mumps, Scil, C++

•

Estacions Remotes Sixnet y Versatrak (2000)

•

Scada desenvolupat amb eines de Ilog (Aida, Masai, Smeci)
Funcionalitat

•

Scada, històrics, alarmes, informes

•

Sistema expert SE (distribución, fugas, grans trencaments en transport)

•

Model matemàtic de la xarxa (MM)

•

Model de previsió de la demanda (MPD)

•

Model de previsió de recursos (MPR)

•

Integració pluviòmetres i limnímetres

•

Previsió comportament xarxa claveguera davant episodis de pluges
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3.9 EL MANTENIMENT A REUS
Es va iniciar un nou contracte a l’abril de 2007. Per tal de dur un millor control del servei es va
establir un contracte per tasques i rendiments on es realitzen revisions i neteges periòdiques de
totes les xarxes i instal·lacions. El servei es va iniciar amb la següents freqüències:
•

Totes les zones: 2 vegades/any

•

Zones conflictives: 4 vegades/any

Aquest contracte contempla els següents aspectes:
-

Realització amb tots els recursos que siguin necessaris.

-

Servei d’emergència 24 H.

-

Seguiment de les tasques del contracte amb suport GIS.

-

Retorn i incorporació a GIS de l’estat de les zones on s’ha fet manteniment:
•

Revisió programacions de freqüències

•

Programació actuacions reparació/renovació/rehabilitació

•

Major coneixement dels punts crítics

•

Informes mensuals, tant d’incidències com de tasques realitzades

-

Pagament per metre lineal revisat.

-

Contracte obert amb possibilitat d’incorporació de xarxes noves.

-

Control qualitat servei:
•

Mostrejos de tasques realitzades

•

Sistema de penalització per errors de qualitat, falta de freqüència,...

•

Diferenciació entre tipologies d’errors: incompliments, faltes greus, lleus, etc.

•

Aplicació de penalització segons corbes establertes en contracte. Reducció
import certificacions.
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-

-

Incorporació de revisions sistemàtiques amb circuits tancats de TV:
-

Comprovació estat xarxes

-

Verificació 100 % xarxes nova urbanització

Utilització de tècniques de reparació i rehabilitació amb tecnologies sense rasa.
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-43-

LA GESTIÓ DE NOUS RECURSOS PER A L’ABASTAMENT
1. INTRODUCCIÓ
L’abastament d’aigua a l’àmbit de Barcelona es caracteritza per una problemàtica molt
complexa, associada tant amb la quantitat com amb la qualitat dels recursos d’aigua
disponibles, podent sintetitzar els trets principals de la manera següent:

-

El sistema d’abastament, basat en els recursos d’aigua de les conques
Llobregat i Ter, té una garantia global de subministrament insuficient.

-

Degut a que la demanda d’aigua és globalment ajustada a les necessitats, no
hi ha marge important per a l’estalvi.

-

El sistema global d’abastament no ofereix prous garanties de disponibilitat de
recurs, essent molt sensible a episodis de sequera.

D’acord amb els fets anteriors, va resultar adient plantejar-ne l’aprofitament de
recursos d’aigua potencialment disponibles en l’àmbit de Barcelona, que per un motiu
o per un altre s’havien deixat d’explotar en un passat més o menys recent.

En el marc d’escassetat de recursos disponibles patits durant l’any 2007 i part del 2008
en els sistemes d’abastament de l'àrea metropolitana de Barcelona, AIGÜES DE
BARCELONA va desenvolupar diverses actuacions orientades a la recuperació de
captacions en desús que permeten disposar, a dia d’avui, de recursos addicionals tant
en el sistema Llobregat com en el Besòs.

Per això, i a petició de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA es va presentar la
proposta de realització de les obres corresponents a les següents actuacions
principals:

-

Tractament per a la millora de la qualitat de les aigües de diversos pous
(anomenats La Estrella) a Sant Feliu de Llobregat mitjançant dues plantes de
stripping, de 500 l/s de capacitat unitària nominal.

-

Realització de les obres necessàries per a implantar un tractament específic
per tal d’eliminar els dissolvents clorats de l’aigua d’un pou al municipi del
Papiol.

-

Realització de les instal·lacions necessàries per a tractar l’aigua de les
captacions dels pous Donadeu i Montcada Regants, ubicats a l’aqüífer de la
Cubeta de La Llagosta, a la Conca del riu Besòs.

-

Realització de les obres i instal·lació d’un sistema d’ultrafiltració per
membranes corresponent al pretractament per a l’aprofitament de l’aigua del
Rec Comtal.

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
2.1. TRACTAMENT PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES DELS
POUS LA ESTRELLA (SANT FELIU DE LLOBREGAT)

Dintre de les actuacions a dur a terme, es va considerar la recuperació de diversos
pous (anomenats La Estrella) per a l’abastament d’aigua, ubicats en el terme municipal
de Sant Feliu de Llobregat. Aquests pous no estaven en els darrers temps operatius, ja
que les seves aigües incomplien els valors límit del RD 140/2003 en els paràmetres
tricloroetè i tetracloroetè, que estan establerts en 10 μg/l pel total de la suma
d’ambdós.

A més, en l’aigua d’aquests pous també es van detectar concentracions significatives
d’altres dissolvents clorats, tal com el 1,1,2, tricloroetà i altres compostos orgànics
volàtils com el diciclopentadiè.

Per

a

l’eliminació

d’aquests contaminants

s’ha

adoptat

un

tractament

per

arrossegament per aire (stripping), ja que es considera que és el més adient quan els
elements contaminants són compostos orgànics volàtils, la majoria d’ells halogenats. A
través d’aquest sistema s’assoleix una important reducció de les concentracions
d’aquests compostos.

El stripping amb aire es basa en la separació dels compostos orgànics volàtils
presents en l’aigua per aireig en una columna de rebliment a contra corrent. L’aigua
entra per la part superior de la torre, on és distribuïda sobre el rebliment. L’aire és
introduït per la part inferior de la torre i és forçat cap a dalt gràcies a l’acció d’un

ventilador. Es produeix una fina pel·lícula d’aigua sobre el rebliment, facilitant el
contacte continu i estret entre la fase líquida i l’aire. S’estableix aleshores un procés de
transferència de matèria, passant part del contaminant volàtil dissolt de la fase aquosa
a la fase gas. L’aigua, exempta de contaminants, es recull en la base de la torre.

El stripping es considera un sistema robust i efectiu per al tipus de contaminants que
poden estar presents en aquest àmbit de l’aqüífer del Llobregat. A més, cal esmentar
la facilitat d’explotació d’aquests tipus d’instal·lacions.

El tractament, en línies generals, consta de la captació d’aigua dels esmentats pous La
Estrella, un tractament amb torres de stripping i un emmagatzematge previ al
bombament d’aigua tractada en un dipòsit de distribució que assegura la desinfecció
S’han construït dues plantes de stripping, de capacitat unitària nominal 500 l/s.
Cadascuna d’elles consta de quatre torres de capacitat unitària 125 l/s (450 m3/h) i de
capacitat conjunta 500 l/s (1800 m3/h).

L’equilibrament de l’aigua de sortida de les torres de stripping es realitza amb un
sistema de subministrament de diòxid de carboni (CO2).

2.2. TRACTAMENT PER A L’ELIMINACIÓ DE DISSOLVENTS CLORATS DE
L’AIGUA DEL POU PAPIOL II.

Fins a mitjans de la dècada dels noranta, l’abastament d’aigua potable al municipi del
Papiol es realitzava amb aigua subterrània de l’aqüífer de la Vall Baixa del riu
Llobregat, que s’extreia mitjançant dos pous denominats El Papiol I i El Papiol II,
ubicats al marge dret de la riera de Batsachs. D’ençà aproximadament l’any 1985
l’aigua d’aquests pous va començar a tenir problemes de qualitat, detectant
concentracions importants d’amoni, ferro i manganès. Degut als esmentats problemes,
aquests pous van quedar fora de servei l’any 1994, i el municipi del Papiol es va
començar a abastir exclusivament amb aigua superficial del riu Llobregat tractada a la
planta d’Abrera.

Actualment, l’aigua del pou El Papiol I segueix tenint problemes de qualitat a causa de
la contaminació per amoni, ferro, manganès, i a més, per contaminació de dissolvents
clorats, com ara el tetracloroetè. Així mateix, en l’aigua d’aquest pou es detecta la

presència d’un plaguicida, la terbutilazina, però amb una concentració inferior a la
fixada per la legislació.

En el pou El Papiol II han desaparegut els problemes de qualitat deguts a l’amoni, ferro
i manganès, però ha aparegut també el problema dels dissolvents clorats, amb
concentracions de tricloroetè i tetracloroetè entre 20 i 30 µg/l (la suma) l’any 2007, tot i
que ha arribat en anys anteriors a valors de 70 µg/l. També s’han detectat plaguicides
amb baixes concentracions.

Com es pot veure, la problemàtica actual dels dos pous El Papiol és completament
diferent. Per a potabilitzar l’aigua del pou El Papiol I, en primer lloc caldria eliminar
l’amoni, el ferro i el manganès mitjançant una oxidació seguida d’una filtració, o
mitjançant un tractament per membranes d’osmosi inversa; i en segon lloc eliminar els
dissolvents clorats mitjançant una adsorció per carbó actiu o mitjançant un intercanvi
gas-líquid (stripping). Degut a la complexitat tècnica i a l’elevat cost que suposava
aquest tractament, es va descartar, en un principi, l’aprofitament del recurs d’aquest
pou per a potenciar el tractament de l’aigua del pou El Papiol II, que és força més
senzill, i es redueix a l’eliminació dels dissolvents clorats per intercanvi gas-líquid
(stripping), fent passar tot el cabal per una torre d’aireació on la major part dels
compostos halogenats que conté l’aigua són transferits a l’aire.

El pou El Papiol II és capaç d’extreure un cabal de 20 l/s.

2.3. TRACTAMENT DE L’AIGUA DELS POUS DONADEU I MONTCADA REGANTS
(CUBETA DE LA LLAGOSTA).

En l’estudi sobre la recuperació dels recursos d’AIGÜES DE BARCELONA també es
va contemplar unes actuacions encaminades a tornar a utilitzar una sèrie de
captacions que s’havien abandonat feia uns anys per problemes de qualitat en l’aigua i
que estaven ubicades a l’aqüífer de la cubeta de La Llagosta, a la conca del riu Besòs.
Aquestes captacions eren els pous Donadeu i Montcada Regants.

Les dades analítiques de l’aigua de cada pou són molt semblants ja que ambdós
capten l’aigua del mateix aqüífer, i no estan molt allunyats l’un de l’altre.

Els principals problemes de qualitat detectats en l’aigua d’aquests pous són els
següents:

- Dissolvents volàtils halogenats com el tricloroetè i el tetracloroetè.
- Metalls pesants, com ara el crom i el manganès.
- Amoni.
- Plaguicides com ara l’atrazina, la simazina i la terbutilazina.
- Salinitat i duresa elevades.

En resum, es pot dir que no s’han trobat problemes de qualitat molt greus a l’aigua
d’aquest aqüífer, però sí molt diversos. També cal tenir en compte que és molt
probable que apareguin nous problemes de qualitat quan es torni a extreure volums
significatius d’aigua d’aquests pous, aspecte a tenir en compte a l’hora d’haver de triar
el tipus de tractament que s’ha d’aplicar a l’aigua.

Per tot l’exposat, es va proposar com a tractament per a l’aigua d’aquests pous una
osmosi inversa seguida d’un intercanvi gas-líquid o stripping.

L’osmosi inversa és un procés pel que mitjançant una membrana semipermeable,
s’aconsegueix separar l’aigua d’una solució salina quan a l’anomenada solució se li
aplica una pressió superior a la seva pressió osmòtica. L’osmosi inversa rebutja
pràcticament en la seva totalitat els anions i cations dissolts a l’aigua, així com els
metalls pesants. També rebutja la major part de compostos orgànics dissolts a l’aigua,
exceptuant aquells que tenen un pes molecular baix o una alta polaritat.

Entre els compostos orgànics que no són rebutjats en la seva totalitat per les
membranes d’osmosi inversa es troben els dissolvents halogenats com el tricloroetè i
el tetracloroetè. És per aquest motiu que l’aigua d’aquests pous ha de ser tractada
amb un intercanvi gas-líquid (stripping).

Posteriorment, es remineralitzarà l’aigua tractada, dosificant diòxid de carboni i
hidròxid càlcic, i es desinfectarà amb hipoclorit sòdic.

La planta té una capacitat de tractament de 200 l/s, amb una conversió del 75%, i està
ubicada en el recinte del pou Montcada Regants.

2.4. APROFITAMENT DE L’AIGUA DEL REC COMTAL

Al marge dret del riu Besòs existeix un antic sistema d’abastament i rec anomenat
Sèquia Comtal (o Rec Comtal), que mitjançant unes mines construïdes en el subvalvi
del riu Besòs, en l’encreuament d’aquest amb el riu Ripoll, en el terme municipal de
Montcada i Reixac, deriva aigües subterrànies de l’aqüífer d’ambdós rius i els
transporta per gravetat cap a la ciutat de Barcelona.

Antigament els cabals derivats es feien servir, en part per a l’abastament de la ciutat
de Barcelona (Aigües de Montcada), i en part per al reg de les terres i horts situats en
els antics termes de Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals, actualment
sengles districtes de la ciutat.

Degut al creixent deteriorament de la qualitat de les aigües de la sèquia, aquestes
varen deixar de ser utilitzades per al subministrament d’aigua potable a mitjans dels
anys seixanta; abandonant-se també, a finals dels anys vuitanta, els recursos
subterranis del Besòs.

A més, el creixement urbà de la ciutat ha fet desaparèixer la pràctica totalitat de les
terres agrícoles. Com a conseqüència de tots aquests fets, els cabals disponibles es
trobaven sense aprofitar i s’abocaven directament al riu Besòs a l’alçada dels pous
d’AIGÜES DE BARCELONA en el barri de la Trinitat.

Els cabals derivats per la Sèquia Comtal, tot i no ser aptes per a l’abastament d’aigua
potable sense un tractament previ, tenen una qualitat superior al de les aigües
superficials del riu Besòs, raó per la que es va plantejar la seva utilització com a nou
recurs per l’abastament d’aigua potable, amb un aprofitament màxim previst de 250 l/s.

En el context d’un projecte de recuperació d’un recurs utilitzat fins l’any 1995, cal
esmentar l’existència, a la Central del Besòs propietat d’AIGÜES DE BARCELONA,
d’una planta de tractament avançat mitjançant membranes d’osmosi inversa amb la
finalitat de potabilitzar l’aigua d’uns pous ubicats en el delta del riu Besòs, amb una
capacitat nominal de captació i tractament de 42.335 m3/dia. En l’actualitat la planta no
funciona a cabal màxim, disposant d’una capacitat de tractament suficient que permet
assimilar el nou recurs.

En línies generals aquest pretractament consta de la captació d’aigua del Rec Comtal,
i un sistema complert d’ultrafiltració, previ al tractament existent per membranes
d’osmosi inversa. El sistema d’ultrafiltració per membranes, que constitueix el nucli de
la solució adoptada per al pretractament, és un procés que produeix constantment una
aigua d’excel·lent qualitat, que la fa ideal per a una posterior fase de tractament
mitjançant l’osmosi inversa.

A diferència del pretractament convencional, el pretractament de membranes
d’ultrafiltració presenta certs avantatges, com ara:

• Índex d’embussament (SDI) constantment inferior a 3,0.
• Constitueix una barrera contra partícules i patògens.
• Producció fiable el 100% del temps d’una aigua d’una millor qualitat al
pretractament convencional.
• Disseny modular simple, ideal per a futures ampliacions.
• Alta capacitat de tractament en un espai reduït.
• Més alt nivell d’automatització amb uns requeriments d’operació/manteniment
més baixos.
• Bona protecció de les membranes d’osmosi inversa, ja que els esmentats
avantatges aporten una major qualitat en l’alimentació al sistema d’osmosi
inversa.

En el context de la qualitat d’aigua tractada, el sistema d’ultrafiltració és un mètode
efectiu per a l’eliminació de sòlids en suspensió, i està particularment recomanat per a
la reducció de la terbolesa, coliformes fecals, així con la Giardia i el Cryptosporidium.

3. VALORACIÓ ECONÒMICA
El pressupost d’execució per contracte incloent la redacció del projecte constructiu,
seguretat i salut i direcció d’obra, sense IVA, per cada una de les actuacions és el
següent:

1. Tractament per a la millora de la qualitat de les aigües de diversos pous
La Estrella de Sant Feliu de Llobregat mitjançant dues plantes de Stripping

9.950.000 €

de capacitat unitària nominal 500 l/s.
2. Realització de les obres necessàries per implantar un tractament específic
per tal d’eliminar els dissolvents clorats de l’aigua del pou Papiol II.

570.000 €

3. Realització de les instal·lacions necessàries per a tractar l’aigua de
captacions dels pous Donadeu i Montcada Regants, ubicats a l’aqüífer de la

4.850.000 €

Cubeta de La Llagosta a la Conca del riu Besòs
4. Realització de les obres i instal·lació d’un sistema d’ultrafiltració per
membranes corresponent al pretractament per a l’aprofitament de l’aigua del

4.990.000 €

Rec Comtal.

TOTAL (SENSE IVA)

20.360.000 €

El pressupost total del projecte de recuperació de recursos del Rec Comtal i de
diferents pous en l’àmbit metropolità va ser de 20.360.000 € (sense IVA).

La gestió de nous recursos
per a l’abastament

Josep Lluís Armenter
22 de maig de 2009

CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA HÍDRIC EN L’ENTORN DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA
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L’AMENAÇA DE RESTRICCIONS: UN RISC LATENT

ANTECEDENTS
7 episodis de sequera
Des de 1973:

4 promulgacions de decrets de mesures d’emergència
0 dies amb restriccions

Any sequera

Durant els últims 36 anys no ha existit
necessitat de subministrament alternatiu
per a cobrir la demanda directa.
No
obstant això, les set sequeres severes són
un indicador de la vulnerabilitat del
sistema.

1973
1983
1989/90
1999/2000
2001/02
2005
2007/2008

Nivell mínim en
3
embassaments (hm )
82,5
171
84,7
181
171
172
124,68 *
* a 31 de març de 2008

L’AMENAÇA DE RESTRICCIONS: UN RISC LATENT
EVOLUCIÓ DE LES RESERVES EMBASSADES 1982-2009
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OBRES D’EMERGÈNCIA

Les actuacions infraestructurals s’ inclouen dins del grup d’obres i actuacions prioritàries que
consten en el Decret d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització
dels recursos hídrics, del 3 d’abril de 2007, prorrogat pel Decret de 27 de novembre de 2007.

ACTUACIONS PRINCIPALS:
 Recuperació dels pous La Estrella a Sant Feliu de Llobregat.
 Recuperació del pou El Papiol II.
 Recuperació dels pous de la Cubeta de La Llagosta (Donadeu i Montcada Regants).
 Recuperació del Rec Comtal.

Inversió: 20,4 milions d’euros.
Òrgan executor: AGBAR
Increment disponibilitat de recursos: 3,5 hm3 mensuals.

RECUPERACIÓ POUS LA ESTRELLA (Sant Feliu de Llobregat)

RECUPERACIÓ POUS LA ESTRELLA (Sant Feliu de Llobregat)
PROBLEMÀTICA: Incompliment del RD140/03 en el que respecta
al tricloroetilé i al tetracloroetilé.
Concentracions significatives de 1,1,2,
tricloroetà i diciclopentadiè.

SISTEMA DE TRACTAMENT ADOPTAT: Stripping
PRODUCCIÓ: 2 x 500 l/s
PRESSUPOST: 9.943.224 € (IVA a part)

RECUPERACIÓ POUS LA ESTRELLA (Sant Feliu de Llobregat)

RECUPERACIÓ POUS LA ESTRELLA (Sant Feliu de Llobregat)

RECUPERACIÓ POUS LA ESTRELLA 4, 5 i 6 (500 l/s)

RECUPERACIÓ POU EL PAPIOL II

RECUPERACIÓ POU EL PAPIOL II

PROBLEMÀTICA: Incompliment del RD140/03 en el que respecta al
tricloroetilé i al tetracloroetilé.
Presència de certs plaguicides (simazina i
terbutilazina).
SISTEMA DE TRACTAMENT ADOPTAT: Stripping
PRODUCCIÓ: 20 l/s
PRESSUPOST: 573.387 € (IVA a part)

RECUPERACIÓ POU EL PAPIOL II

RECUPERACIÓ POU EL PAPIOL II

RECUPERACIÓ POUS DONADEU i MONTCADA REGANTS
(Cubeta de La Llagosta)

LA LLAGOSTA

RECUPERACIÓ POUS DONADEU i MONTCADA REGANTS
(Cubeta de La Llagosta)

PROBLEMÀTICA: Presència de tricloroetilé i tetracloroetilé.
Presència de metalls pesats (crom i manganès).
Presència d’amoni.
Presència de certs plaguicides (atrazina, simazina i
terbutilazina).
Salinitat i duresa elevades.
SISTEMA DE TRACTAMENT ADOPTAT: Osmosi inversa i Stripping
PRODUCCIÓ: 150 l/s
PRESSUPOST: 4.856.692 € (IVA a part)

RECUPERACIÓ POUS DONADEU i MONTCADA REGANTS
(Cubeta de La Llagosta)

RECUPERACIÓ POUS DONADEU i MONTCADA REGANTS
(Cubeta de La Llagosta)

RECUPERACIÓ POUS DONADEU i MONTCADA REGANTS
(Cubeta de La Llagosta)

RECUPERACIÓ POUS DONADEU i MONTCADA REGANTS
(Cubeta de La Llagosta)

RECUPERACIÓ POUS DONADEU i MONTCADA REGANTS
(Cubeta de La Llagosta)

RECUPERACIÓ REC COMTAL

RECUPERACIÓ REC COMTAL
PROBLEMÀTICA: Terbolesa.
Contaminació microbiològica.
SISTEMA DE TRACTAMENT ADOPTAT:
Ultrafiltració
+ osmosi inversa (existent)
PRODUCCIÓ: 250 l/s
PRESSUPOST: 4.990.038 € (IVA a part)

RECUPERACIÓ REC COMTAL

RECUPERACIÓ REC COMTAL

RECUPERACIÓ REC COMTAL

ALTRES OBRES D’EMERGÈNCIA

Prolongació de la conducció d’impulsió de l’EDAR del
Llobregat fins Molins de Rei per incrementar l’aportació
d’aigua regenerada en la llera del riu Llobregat.

Òrgan executor: AIGÜES TER-LLOBREGAT
Increment disponibilitat de recursos: 2 m3/s

VALOR AFEGIT PER A L’EXPLOTACIÓ FUTURA
POUS LA ESTRELLA:
- Increment puntual en un 50% del cabal aportat pels
pous de Cornellà.
- Major flexibilitat en l’explotació.
- Aprofitament de les infraestructures de transport
existents.
POU PAPIOL II:
- Recurs complementari per a l’abastament d’El Papiol en
cas de problemes amb el recurs principal.
POUS CUBETA DE LA LLAGOSTA:
- Aprofitament d’un recurs de 200 l/s.
REC COMTAL:
- Aprofitament d’un recurs de 250 l/s.
- Major flexibilitat en l’explotació de l’ETAP Besòs.

VALOR AFEGIT PER A L’EXPLOTACIÓ FUTURA

PROLONGACIÓ IMPULSIÓ EDAR LLOBREGAT:
- Increment de 2 m3/s del cabdal circulant en el riu Llobregat.
- Major disponibilitat d’aigua crua en la captació de l’ETAP
de Sant Joan Despí.
- Recàrrega aqüífer Vall Baix Llobregat.

CONCLUSIONS

 Infraestructures

que

proporcionen

una

major

garantia

de

subministrament.
 Explotació sostenible dels recursos.
 Necessitat d’establir un marc amb les administracions implicades
per a definir els criteris per al funcionament de les instal·lacions.
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7DO L FRP V¶HVWDEOHL[ DO SUHjPEXO GH OD YLJHQW /OHL G¶$LJHV O¶DLJXD pV XQ Ep HVFjV
LQGLVSHQVDEOH SHU D OD YLGD LUUHHPSODoDEOH QR DPSOLDEOH SHU OD VLPSOH YROXQWDW GH

O¶KRPH LUUHJXODU HQ OD VHYD IRUPD GH SUHVHQWDUVH HQ HO WHPSV L HQ O¶HVSDL IjFLOPHQW
YXOQHUDEOHLVXVFHSWLEOHG¶XVRVVXFFHVVLXV


7RWHV DTXHVWHV FDUDFWHUtVWLTXHV L HVSHFLDOPHQW O¶HVFDVVHWDW GHO Ep DFRQVHOOHQ
O¶DSURILWDPHQWGHUHFXUVRVDOWHUQDWLXVDO¶DLJXDSRWDEOHFRPVyQOHVDLJHVIUHjWLTXHVL
OHVDLJHVUHJHQHUDGHVSHUDTXHOOVXVRVTXHQRUHTXHUHL[HQODTXDOLWDWGHSRWDEOH


/¶DGHTXDGD JHVWLy GHOV UHFXUVRV KtGULFV VXEWHUUDQLV H[FHGHQWDULV L OD SRVVLELOLWDW GH

UHXWLOLW]DFLyGHOHVDLJHVUHVLGXDOVDPEHOVFRQGLFLRQDQWVTXHFRUUHVSRQJXLKDXULDGH

WHQLUVH HQ FRPSWH D O¶KRUD GH FRQVLGHUDU OD SODQLILFDFLy GHOV UHFXUVRV KtGULFV
GLVSRQLEOHVODTXDOFRVDSHUPHWULDDXJPHQWDUHOVUHFXUVRVQHWVGLVSRQLEOHVJDUDQWLUHO

VXEPLQLVWUDPHQW HQ qSRTXHV G¶HVFDVVHWDW UHGXLU HOV DERFDPHQWV DO PHGL UHFHSWRU

DSURILWDU HOV QXWULHQWV HQ HO FDV GH UHXWLOLW]DFLy DJUtFROD FRQVHUYDU O¶DLJXD

G¶DEDVWDPHQW SHU D FRQVXP KXPj HVWDOYL HQHUJqWLF VL V¶HYLWD OD UHDOLW]DFLy W¶DSRUWHV

G¶DOWUHV FRQTXHV DXJPHQW GHO SUHVWLJL GH OD ]RQD RQ HV SRUWD D WHUPH OD UHXWLOLW]DFLy
UDFLRQDO


1R REVWDQW DL[z OD XWLOLW]DFLy G¶DTXHVWV UHFXUVRV DOWHUQDWLXV SHU D GLIHUHQWV XVRV

UHTXHUHL[TXHHOVPDWHL[RVSUHVHQWHQXQVQLYHOOVGHTXDOLWDWDGHTXDWVSHUO¶~VDTXqHV
GHVWLQHQQLYHOOVTXHHQRFDVLRQVQRHVSRGHQREWHQLUVLQRpVDPEODLQFRUSRUDFLyGH

WUDFWDPHQWV DGGLFLRQDOV $L[t HQ HO FDV GH OD UHXWLOLW]DFLy DJUtFROD L DO PDUJH GH

FRQGLFLRQDPHQWV G¶tQGROH VDQLWDUL O¶H[LJqQFLD FDGD YHJDGD PpV JUDQ GH GLVSRVDU GH

VLVWHPHV GH UHJDGLX VRILVWLFDWV DPE SURGXFWHV G¶HOHYDW YDORU DIHJLW DPE LPSRUWDQWV

HVWDOYLV G¶DLJXD HWF VRODPHQW pV FRPSDWLEOH DPE XQV HIOXHQWV GH FDUDFWHUtVWLTXHV
ILVLFRTXtPLTXHVGHWHUPLQDGHV
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3DUWLQWGHODSUHPLVVDGHTXHHVWUDFWDG¶XQUHFXUVHVFjVO¶DSURILWDPHQWGHOVUHFXUVRV
DOWHUQDWLXV G¶DLJXD WH P~OWLSOHV EHQHILFLV DPE LQFLGqQFLD HQ HOV DVSHFWHV
PHGLDPELHQWDOVVRFLDOVHFRQzPLFVLWqFQLFRSHUDWLXV


3RGHPGHVWDFDUHQWUHG¶DOWUHVHOVVHJHQWV


8QDQRYDIRQWGHVXEPLQLVWUHG¶DLJXDFDSDoG¶DSRUWDUUHFXUVRVKtGULFVDGGLFLRQDOV
MDVLJXLHQIRUPDGHUHFXUVRVQHWVREpGHUHFXUVRVDOWHUQDWLXVTXHSHUPHWHQDOOLEHUDU

UHFXUVRV G¶DLJXD GH PLOORU TXDOLWDW \ GHVWLQDUORV D XVRV PHV H[LJHQWV FRP
O¶DEDVWDPHQWS~EOLF


8QDGLVPLQXFLyGHOVFRVWRVGHWUDFWDPHQWLG¶DERFDPHQWGHO¶DLJXDGHSXUDGD


 8QD UHGXFFLy GH O¶DSRUWDFLy GH FRQWDPLQDQWV DOV FXUVRV QDWXUDOV G¶DLJXD HQ

SDUWLFXODU TXDQ OD UHXWLOLW]DFLy HV UHDOLW]D PLWMDQoDQW UHJ DJUtFROD GH MDUGLQHULD R
IRUHVWDO


(QGHWHUPLQDWVFDVRVO¶DMRUQDPHQWODUHGXFFLyRLQFO~VODVXSUHVVLyG¶LQVWDOÂODFLRQV
DGGLFLRQDOVGHWUDFWDPHQWG¶DLJXDG¶DEDVWDPHQW


 8Q HVWDOYL HQHUJqWLF DO HYLWDU HQ PROWV FDVRV OD QHFHVVLWDW G¶DSRUWDFLRQV
DGGLFLRQDOVG¶DLJXDGHVGH]RQHVPHVOOXQ\DQHV SUR[LPLWDWGHOUHFXUVIRQWDOXV 


 8QD UHGXFFLy GH OHV DSRUWDFLRQV GH GLz[LG GH FDUERQL D O¶DWPRVIHUD GHJXW DOV
PHQRUVFRQVXPVHQHUJqWLFV


 8Q DSURILWDPHQW GHOV HOHPHQWV QXWULWLXV FRQWLQJXWV D O¶DLJXD HVSHFLDOPHQW TXDQ
O¶DLJXDUHJHQHUDGDV¶XWLOLW]DSHUUHJDJUtFRODLGHMDUGLQHULD


 8QD PDMRU JDUDQWtD GH VXEPLQLVWUH (OV IOX[HV G¶DLJXD GHSXUDGD L IUHjWLFD

JHVWLRQDGHV GH IRUPD VRVWHQLEOH WHQHQ XQD JDUDQWLD VXSHULRU D G¶DOWUHV IRQWV QDWXUDOV
G¶DLJXDHVSHFLDOPHQWHQ]RQHVVHPLDULGHVFRPOHVPHGLWHUUjQLHVHVSDQ\ROHV


&RQWUROGHO¶DXJPHQWGHOQLYHOOGHOHVDLJHVIUHjWLTXHVRQVRQH[FHGHQWjULHV




GH



$FRPSOLPHQWGHOVREMHFWLXVGHOHVDJHQGHVORFDOV


 0LOORUD GH OD LPDWJH L SUHVWLJL GH OHV HQWLWDWV TXH SURPRXHQ HO GHVHQYROXSDPHQW
G¶DTXHVWHVLQLFLDWLYHV


8QDUHGXFFLyGHODSUHVVLyVREUHHOVHFRVLVWHPHV


9,$%,/,7$7'(/66,67(0(6'¶$352),7$0(176$/7(51$7,86'¶$,*8$


3UHYL D OD LPSODQWDFLy G¶XQ VLVWHPD G¶DSURILWDPHQW DOWHUQDWLX FDO DQDOLW]DU OD VHYD

YLDELOLWDW $TXHVWD YLDELOLWDW V¶KD GH FRQVLGHUDU VRWD XQ SULVPD WqFQLF  HFRQzPLF GH
IRUPD TXH HV SXJXLQ VDWLVIHU HOV UHTXHULPHQWV OHJDOV GH TXDOLWDW G¶DLJXD FDEDO
ILDELOLWDWLHILFLqQFLDTXHFRUUHVSRQJXLQ


(QUHODFLyDO¶DYDOXDFLyHFRQzPLFDFDOGUjWHQLUSUHVHQWODWRWDOLWDWGHOVFRVWRVDVVRFLDWV
DPEHVSHFLDOFRQVLGHUDFLyDOHVLQYHUVLRQVUHTXHULGHVLFRPQRSRWVHUG¶XQDOWUDIRUPD
DYDOXDQWHOFRVWGHOD³1RGLVSRQLELOLWDW´


(QHOPRPHQWGHFRQVLGHUDUXQVLVWHPDG¶DSURILWDPHQWLGLVVHQ\DUFRPV¶KDGHSRUWDU
DWHUPHKDXUHPGHFRQVLGHUDUHOVHJHQWVDVSHFWHV


•
•


•

4XDOLWDWLORFDOLW]DFLyGHO¶DLJXDHQRULJHQ
(OVXVRVLORFDOLW]DFLRQVGHOVFRQVXPV
5HTXHULPHQWGHTXDOLWDWGHO¶DLJXD

3DUDOÂOHODPHQWDDTXHVWHVFRQVLGHUDFLRQVHVPROWLPSRUWDQWUHPDUFDUTXHHOVUHVXOWDWV
GHOV HVWXGLV GH YLDELOLWDW HV SRGHU YHXUH DIHFWDWV SHU O¶jPELW HQ TXH HV FRQVLGHULQ

6HPSUH HV SRGUDQ DFRQVHJXLU PLOORUV UHVXOWDQWV WUHEDOODQW DPE JUDQV SHUtPHWUHV
G¶DQjOLVLTXHUHGXLUOHVSURSRVWHVDVHFWRUVLR]RQHVUHGXwGHV


4XDOLWDWLORFDOLW]DFLyGHO¶DLJXDHQRULJHQ


$OJXQHVGHOHVIRQWVDOWHUQDWLYHVDO¶DLJXDSHUXVGHERFDTXHSRGHPWUREDUDO¶jPELW
PHWURSROLWDGH%DUFHORQDVRQOHVTXHV¶LQGLTXHQDFRQWLQXDFLy


 $LJHVIUHjWLTXHVGHSRXVRPLQHV

 $LJHVSURFHGHQWVGHILOWUDFLRQVDVRWHUUDQLV



GH



 $LJHVSURFHGHQWVGHILOWUDFLRQVHQOD[DU[DGHPHWUR
 $LJHVSURFHGHQWVG¶HIOXHQWVGHGHSXUDGRUD
 $LJHVSOXYLDOV



6REUHFDGDXQDG¶HOOHVSRGHPIHUGLIHUHQWVFRQVLGHUDFLRQVDQLYHOOGHFDUDFWHUtVWLTXHV
ItVLFRTXtPLTXHVGLVSRQLELOLWDWIUHTqQFLDHWFTXHOHVIDQPHVRPHQ\VDGHTXDGHV

(QDTXHVWVHQWLWOHVDLJHVSOXYLDOVDFRVWXPHQDHVWDUGLVSRQLEOHVHQPRPHQWVTXHHOV
UHTXHULPHQWV GH XV QR VRQ WDQW IRUWV '¶DOWUD EDQGD OHV DLJHV SURFHGHQWV GH

GHSXUDGRUHV WHQHQ XQD GLVSRQLELOLWDW PROW HVWDEOH DO OODUJ GH O¶DQ\ L DPE YROXPV

LPSRUWDQWV SHUz HV QHFHVVDUL OD UHDOLW]DFLy GHWUDFWDPHQWV WHUFLDULV TXH HQFDUHL[HQ HO
VHXFRVW


/HV DLJHV G¶RULJHQ IUHjWLF SUHVHQWHQ HQ PROWV FDVRV ERQHV FDUDFWHUtVWLTXHV WDQW D

QLYHOO GH HVWDELOLWDW GH GLVSRQLELOLWDWFRP GH TXDOLWDW GH O¶DLJXD SHUz HOVYROXPV SRGHQ
VHUOLPLWDWVSHUSHUPHWUHXQDSURILWDPHQWVRVWHQLEOH


8VRVLORFDOLW]DFLRQVGHOVFRQVXPV


7DPEp FDO GHILQLU FRUUHFWDPHQW TXLQV KDXUDQ GH VHU HOV XVRV GH O¶DLJXD $TXHVWD
GHILQLFLyHQVVLWXDUjODXELFDFLyGHODQHFHVVLWDWLWDPEpGHWHUPLQDUjODTXDOLWDWH[LJLGD
SHUO¶DLJXD


(OVXVRVSULQFLSDOVTXHSRGHPLGHQWLILFDUVRQ


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•




•

5HJGHSDUFVL]RQHVYHUGHVSHUDVSHUVLyRJRWHLJFDPSVJROILHVSRUWLXV
6LVWHPHVG¶DLJXDFRQWUDLQFHQGLV

$OLPHQWDFLyGH)RQWVRUQDPHQWDOV
1HWHMDGHFDUUHUV

1HWHMDGHFODYHJXHUDP
5HFjUUHJDG¶DTtIHUV

&RQWUROLQWUXVLyPDULQD

5HJHQHUDFLyGHOOHUHVQDWXUDOVLDLJXDPROOV
$LJXDGHVHUYHLHQ('$56
5HJDJUtFROD

8VRVLQGXVWULDOV

GH



3HU IHU XQ FRUUHFWH DQjOLVLV HFRQzPLF FDOGUj DYDOXDU WDQW OD LQYHUVLy D UHDOLW]DU WDQW D
OHVLQVWDOÂODFLRQVGHWUDFWDPHQWERPEDPHQWWUDQVSRUWLGLVWULEXFLyFRPHOVFRVWRVGH
PDQWHQLPHQWH[SORWDFLyLFRQWURODQDOtWLF


5HTXHULPHQWVGHTXDOLWDWGHO¶DLJXD


(OV UHTXHULPHQWV GH TXDOLWDW H[LJLEOHV D O¶DLJXD YLQGUDQ GHILQLWV HQ IXQFLy GHOV XVRV
SUHYLVWRV


$TXHVWV UHTXHULPHQWV YLQGUDQ GHILQLWV EjVLFDPHQW SHU OD OHJLVODFLy DSOLFDEOH WDQW SHU
O¶DLJXD IUHjWLFD FRP SHU O¶DLJXD GHSXUDGD HQWHQHQ TXH HQ TXDOVHYRO FDV HV WUDFWD GH

UHTXHULPHQWVPtQLPVMDTXHGHWHUPLQDWVXVRVSRGHPH[LJLUXQHVTXDOLWDWVVXSHULRUVD
OHVPDUFDGHVSHUODOHJLVODFLy


3HOVDSURILWDPHQWVG¶DLJXDIUHjWLFDVRQG¶DSOLFDFLyHO5'L'HFUHW

TXHUHJXOHQWDQWOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHODLQVWDOÂODFLyFRPODJHVWLyGHODPDWHL[DXQ
FRS HV SRVD HQ VHUYHL DPE O¶REMHFWLX EDVLF GH SUHYHQLU L FRQWURODU OD OHJLRQHOÂORVL SHU
SURWHJLUDOHVSHUVRQHV


3HOVDSURILWDPHQWVG¶DLJXDUHJHQHUDGDHVG¶DSOLFDFLyHO5'TXHHVWDEOHL[HO

UHJLP MXUtGLF GH OD UHXWLOLW]DFLy GH OHV DLJHV GHSXUDGHV GHVWDFDQW O¶DQQH[ , RQ
V¶HVSHFLILTXHQHOVFULWHULVGHTXDOLWDWHQIXQFLyGHO¶~VDTXHYDQGHVWLQDGHV


,QGHSHQGHQWPHQWGHOUHTXHULPHQWVOHJDOVRG¶LGRQHwWDWGHOUHFXUVFDOVHUFRQVFLHQWVGH

OD UHVSRQVDELOLWDW TXH V¶DVVXPHL[ DO SRVDU HQ PDU[D LQVWDOÂODFLRQV HQ OORFV S~EOLFV
IUHTHQWDWVSHOVFLXWDGDQV


$ FRQWLQXDFLy HV UHODFLRQHQ GH IRUPD QR H[KDXVWLYD DOJXQV DVSHFWHV FRQFUHWV GH OD
OHJLVODFLyLQGLFDGD


D 5'L'HFUHW



•





(OVWLWXODUVGHOHVLQVWDOÂODFLRQVROHVSHUVRQHVGHVLJQDGHVDWDOHIHFWHKDQGH
GLVSRVDUG¶XQ5HJLVWUHGH0DQWHQLPHQW DUWUHDOGHFUHWRLDUW
GHFUHW 

GH



•

(OV WLWXODUV G¶DTXHOOHV LQVWDOÂODFLRQV G¶DSURILWDPHQW G¶DLJXD G¶RULJHQ IUHjWLF TXH
SXJXLQSURGXLUDLJXDHQDVSHUVLyHVWDQREOLJDWVVLV¶HVFDXDHTXLSDUDTXHVWHV

GHOVFRUUHVSRQHQWVHTXLSVGHGHVLQIHFFLyHQFRQWLQX DUWGHFUHW 

LDUHDOLW]DUHOFRQWURODQDOtWLFSHULzGLFGHO¶DLJXDVXEPLQLVWUDGD DUW'HFUHW
 


•


•


•

3HU OHV LQVWDOÂODFLRQV G¶DSURILWDPHQW G¶DLJXD G¶RULJHQ IUHjWLF V¶HODERUDUDQ L
DSOLFDUDQSURJUDPHVGHPDQWHQLPHQWKLJLqQLF±VDQLWDULDGHTXDWV DUW5HLDO
'HFUHWLDUW'HFUHW 

/HV HPSUHVHV TXH UHDOLW]LQ WUDFWDPHQWV D WHUFHUV DPE SURGXFWHV ELRFLGHV KDQ

G¶HVWDU LQVFULWHV DO 5HJLVWUH 2ILFLDO G¶HVWDEOLPHQWV L 6HUYHLV %LRFLGHV DUW 
5HLDO'HFUHWLDUW'HFUHW 

7RW HO SHUVRQDO TXH WUHEDOOL HQ RSHUDFLRQV GH PDQWHQLPHQW KLJLqQLF VDQLWDUL
KDXUjGHUHDOLW]DUHOVFXUVRVTXHDWDOHIHFWHKRPRORJXLHO0LQLVWHULGH6DQLWDWL

&RQVXPDSURSRVWDGHOHV&RPXQLWDWV$XWzQRPHVFRUUHVSRQHQWV DUW5HLDO
'HFUHWLDUW'HFUHW 



E 5'



$ FRQWLQXDFLy HV UHODFLRQHQ GH IRUPD QR H[KDXVWLYD DOJXQV DVSHFWHV FRQFUHWV GH OD
OHJLVODFLyLQGLFDGD


•

(VWDEOHL[ HOV PHFDQLVPHV OHJDOV TXH SHUPHWHQ GLVSRVDU GH O¶DLJXD UHVLGXDO
GHSXUDGD FRP UHFXUV DOWHUQDWLX LPSXOVDQW SODQV GH UHXWLOLW]DFLy L G¶~V HILFLHQW
GHOUHFXUVKtGULF


•

8VRVSHUOHVDLJHVUHJHQHUDGHV




(VSRGUDQXWLOLW]DUSHUDXVRVXUEDQVDJUtFROHVLQGXVWULDOVUHFUHDWLXV\



(V SURKLEHL[ GHWHUPLQDWV XVRV TXH SUHVHQWLQ ULVFRV SHU D OD VDOXW





DPELHQWDOV

KXPDQD L PHGL DPELHQW FRQVXP KXPj XVRV SURSLV LQG~VWULD
DOLPHQWjULDLQVWDOÂODFLRQVKRVSLWDOjULHVLDOWUHVXVRVVLPLODUV

GH



•


(OSURFHGLPHQWGHFRQFHVVLy




•


(OSHWLFLRQDULKDXUjGHSUHVHQWDUXQSURMHFWHGHUHXWLOLW]DFLyG¶DLJHV

(O WLWXODU GH OD FRQFHVVLy R DXWRULW]DFLy GH UHXWLOLW]DFLy VHUj HO
UHVSRQVDEOHGHODTXDOLWDWGHO¶DLJXDILQVDOSXQWGHOOLXUDPHQW

6¶HVWDEOHL[HQHOVFULWHULVGHTXDOLWDWSHUODUHXWLOLW]DFLyGHOHVDLJHVVHJRQVHOV
XVRVTXHGHIRUPDUHVXPLGDV¶LQFORXHQDODWDXODDGMXQWD
4XDOLWDW



([FHSFLRQDO

4XDOLWDW,

4XDOLWDW,,

4XDOLWDW,,,

(FROL

DEVqQFLD

8)&PO

8)&PO

8)&PO

1HPDWRGHVLQWHVWLQDOV

RX/

RX/

RX/

RX/

6zOLGVHQVXVSHQVLy
7HUEROHVD

2EVHUYDFLRQV

PJO
817

7RUUHVGH

UHIULJHUDFLy
0(6

8VRV

7HUEROHVD

817

3HUUHJGHSDUFV
LQHWHMDFDUUHUV

PJO

1RHVIL[D

PJO



7HUEROHVD817

SHUDLJHVGHSURFpV

(FROL
8)&PO

5HJMDUGLQV

5HJFXOWLXV

5HJFXOWLXV

5HJFXOWLXV

7RUUHVGH

FRQWDFWHGLUHFWH 

FRQVXPRQRIUHVF 

YLYHUVOOHQ\RVRV

5HFDUUHJD

5HJSDUFVL

QHWHMDLQGXVWULHV

SULYDWV

UHIULJHUDFLy

DTtIHUVSHU
LQMHFFLy




PJO

FRQVXPFUXL

&DPSVGHJROI
MDUGLQV

1HWHMDFDUUHUV

FRQWDFWHGLUHFWH

$LJXDSURFpVL
DOLPHQWDULHV

LQGXVWULDOV
IORUHVHWF

$LJHVGHSURFpVL
QHWHMD

5HFDUUHJDDTtIHUV /ODFVLPDVVHV
SHUFRODFLy

5HJSDVWRV

G¶DLJXDVHQVHDFFpV
S~EOLF

*(67,Ï,17(*5$/'(/66,67(0(6'¶$352),7$0(17$/7(51$7,86


(V LPSRUWDQW DVVHJXUDU XQD JHVWLy LQWHJUDO GH OHV LQVWDOÂODFLRQV G¶DSURILWDPHQWV

DOWHUQDWLXV HQ OHV GLYHUVHV IDVHV GH DVVHVVRULD L FRQVXOWRULD H[HFXFLy GH VLVWHPHV
PDQWHQLPHQW L H[SORWDFLy TXH SHUPHWL XQD SODQLILFDFLy FRRUGLQDGD G¶DFWXDFLRQV L TXH
SRGULD LQFORXUH HO ILQDQoDPHQW GH OHV LQYHUVLRQV GH QRYD LPSODQWDFLy L GH UHQRYDFLy
VRVWLQJXGD



GH



$TXHVW SODQWHMDPHQW GH JHVWLy LQWHJUDGD SHUPHW XQD RSWLPLW]DFLy L SODQLILFDFLy
FRRUGLQDGD G¶DFWXDFLRQV TXH DVVHJXUD PD[LPLW]DU OD HILFjFLD L HILFLqQFLD GHOV
SURFHVVRV


'¶DOWUDEDQGDWDPEpHVVXPPDPHQWLPSRUWDQWFRQVLGHUDUO¶DSURILWDPHQWGHOVUHFXUVRV
DOWHUQDWLXVGLQVGHODSUREOHPjWLFDJHQHUDOGHOVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDDXQJUDQDUHD
PHWURSROLWDQDFRPHVODGH%DUFHORQD


$VVHVVRULDLFRQVXOWRULD


'LQWUHG¶DTXHVWjPELWG¶DVVHVVRULDLFRQVXOWRULDV¶LQFORXHQ


•
•

(VWXGL GH YLDELOLWDW G¶XQ DSURILWDPHQW FDUDFWHULW]DFLy GH OD IRQW L FRQVXP

•

3URMHFWHVFRQVWUXFWLXV

•
•
•


$YDQWSURMHFWHV

•

SHULWDWJHGHOHVLQVWDOÂODFLRQVHWF 

'LVVHQ\G¶LQVWDOÂODFLRQV
'LUHFFLRQVG¶REUD

/HJDOLW]DFLyG¶LQVWDOÂODFLRQV
3ODQV'LUHFWRUV

&DO UHPDUFDU TXH HV WUDFWD G¶XQD WDVFD HVSHFLDOLW]DGD TXH FDO UHDOLW]DU SHU HTXLSV

WqFQLFV HVSHFLDOLW]DWV L HQ HO TXH KDXUDQ G¶LQWHUYHQLU H[SHUWV HQ WUDFWDPHQW
ERPEDPHQWSHUIRUDFLyDQDOtWLTXHV[DU[HVHKLGURJHRORJLDFRQHL[HGRUVGHHQWRUQGH
O¶jUHDPHWURSROLWDQD


(VHVSHFLDOPHQWUHOOHYDQWODHODERUDFLyGH3ODQV'LUHFWRUVDQLYHOOPXQLFLSDOSHUzVLHV

YRO DFRQVHJXLU XQ VLVWHPD UHDOPHQW LQWHJUDW  VRVWHQLEOH L HO Pj[LP G¶HILFLHQW HV YLWDO
DQDOLW]DU OD SUREOHPjWLFD DPE XQD YLVLy PHV DPSOLD L D SHQVDU HQ XQ VLVWHPD LQWHU
PXQLFLSDO


(O3OD'LUHFWRU



(O 3OD 'LUHFWRU HV XQ HOHPHQW FODX SHU XQD FRUUHFWD SODQLILFDFLy G¶DFWXDFLRQV L DSRUWD
XQDYLVLyJOREDOGHOVUHFXUVRVKtGULFVGLVSRQLEOHVLHOVVHXVXVRV




GH



(OV 3ODQV 'LUHFWRUV SHUPHWHQ HVWXGLDU GLQWUH G¶XQ DUHD JHRJUjILFD HOV SXQWV
VXVFHSWLEOHVGHFRQVXPLUDLJXDTXHQRWLQJXLTXDOLWDWGHSRWDEOHDL[tFRPODVLWXDFLyL

OHV SURSLHWDWV GH OHV SRVVLEOHV IRQWV G¶DEDVWDPHQW SRXV PLQHV DLJHV GHSXUDGHV

HWF  $PE DTXHVWD LQIRUPDFLy HV GLVVHQ\HQ OHV LQIUDHVWUXFWXUHV QHFHVVjULHV SHU

DEDVWDU HOVFRQVXPV LGHQWLILFDWV DPE O¶DLJXD SURFHGHQW GH OHV IRQWVGLVSRQLEOHVL TXH
FRPSOHL[LQ HOV UHTXLVLWV GH TXDOLWDW YROXP G¶H[WUDFFLy SUR[LPLWDW DOV FRQVXPV HWF

/¶HVWXGL WDPEp LQFORX XQD SODQLILFDFLy GH OHV DFWXDFLRQV HQ XQ WHPSV GHWHUPLQDW HO
SUHVVXSRVWG¶H[HFXFLyPDWHULDOLO¶HVWXGLGHOPDQWHQLPHQWLO¶H[SORWDFLyDGXUDWHUPH


([HFXFLyGHVLVWHPHV


/¶H[HFXFLy GHOV VLVWHPHV V¶KD GH UHDOLW]DU HQ EDVH D XQV SURMHFWHV FRQVWUXFWLXV EHQ

GHILQLWV TXH UHVSRQJXLQ DO SOD JHQHUDO PDUFDW SHO 3OD ,QFORX WDQW LQVWDOÂODFLRQVQRYHV
FRPUHKDELOLWDFLyG¶LQVWDOÂODFLRQVMDH[LVWHQWV


(V LPSRUWDQW GLVSRVDU GHOV HVSHFLDOLVWHV SHU UHDOLW]DU OHV LQVWDOÂODFLRQV GLVVHQ\DGHV
WDQW HQ HO jPELW GHO WUDFWDPHQW FRP HQ O¶jPELW GHO WUDQVSRUW L GLVWULEXFLy L SRGHU
VROXFLRQDUTXDOVHYROLQFLGqQFLDQRSUHYLVWDDODIDVHGHSURMHFWH


0DQWHQLPHQWLH[SORWDFLyGHODLQVWDOÂODFLy


8Q FRS WHQLP OD LQVWDOÂODFLy RSHUDWLYD FDOGUj GXX D WHUPH HO TXH SRGHP DQRPHQDU
O¶H[SORWDFLyGHODPDWHL[DTXHLQFORXHQWUHG¶DOWUHVOHVVHJHQWVDFWXDFLRQVEjVLTXHV


 0DQWHQLPHQWSUHYHQWLX
 0DQWHQLPHQWFRUUHFWLX
 *HVWLyG¶H[SORWDFLy

 $VVHJXUDPHQWGHODJDUDQWLDGHVXEPLQLVWUDPHQW
 1HWHMDLGHVLQIHFFLyGHOHVLQVWDOÂODFLRQV
 &RQWURODQDOtWLFSHULzGLF

 &RPSOLPHQWGHODOHJLVODFLyYLJHQW


 5HDOLW]DFLyG¶LQIRUPHV

$ SDUW GH OHV DFWXDFLRQV WtSLTXHV GH PDQWHQLPHQW SUHYHQWLX L FRUUHFWLX L JHVWLy
G¶H[SORWDFLyHVHVSHFLDOPHQWLPSRUWDQWOHVWDVTXHVGHFRQWURODQDOtWLFSHULzGLFTXHHQV
SHUPHWUjDVVHJXUDUOHVFRQGLFLRQVGHTXDOLWDWGHO¶DLJXDSHUO¶~VDVVLJQDW




GH



7DPEp HV QHFHVVDUL SRUWDU XQ UHJLVWUH GH OHV DFWXDFLRQV GH PDQWHQLPHQW HIHFWXDGHV
TXH D PHV GH VHU XQ UHTXHULPHQW OHJDO HQV SHUPHWUj DYDOXDU L DQDOLW]DU O¶HYROXFLy GH
G¶LQVWDOÂODFLyLHOPDQWHQLPHQWTXHHVWHPHIHFWXDQW


3HU WDO G¶DVVHJXUDU OD JDUDQWLD GH VXEPLQLVWUDPHQW V¶KDQ G¶HVWDEOLU HOV SURFHGLPHQWV
RSHUDWLXVRSRUWXQV


6HUYHL,QWHJUDO


,QFORX WRWV HOV SDVVRV GHVFULWV DQWHULRUPHQW GHV GHO GLVVHQ\ GH OD LGHD ILQV D
O¶H[SORWDFLyGHOVLVWHPDLQFORHQWVLHVFRQVLGHUDRSRUW~HOILQDQoDPHQWGHODLQYHUVLy
QHFHVVjULD






&DOGHVWDFDUTXHDTXHVWHQIRFDPHQWSUHVHQWDJUDQVDYDQWDWJHVHQIURQWG¶XQVLVWHPD
GHJHVWLyPHVVHJPHQWDGD


•
•



0j[LPDHILFLqQFLDGHOHVLQYHUVLRQVLGHVSHVHVGHPDQWHQLPHQWRUGLQjULHV
$VVHJXUDPHQWG¶XQILQDQoDPHQWHTXLOLEUDWLHTXLWDWLX

•

0LOORUD GH OD LPDWJH GHO 0XQLFLSL DO DVVHJXUDU XQ DOW QLYHOO HQ OD TXDOLWDW GH OD

•

'LVSRVDUG¶XQSDUWQHUFRPSURPqVUHVSRQVDEOHLDPEFRQHL[HPHQWSURIXQGGHO

•

$VVHJXUDUODPLOORUDLVRVWHQLELOLWDWGHOHV,QIUDHVWUXFWXUHV

SUHVWDFLyGHOVHUYHL

VLVWHPDWqFQLFDLHFRQzPLFDPHQW

$352),7$0(176'¶$,*8$)5(¬7,&$$$,*h(6'(%$5&(/21$


(QFDUD TXH FDGD LQVWDOÂODFLy V¶KD GH GLVVHQ\DU HQ EDVH DO FRQGLFLRQDQWV HVSHFtILFV

SRGHP GH PDQHUD VLPSOLILFDGD  FRQVLGHUDU  HVTXHPHV JHQqULFV XQ PLWMDQoDQW
GHVLQIHFFLyDPE+LSRFORULWLXQDOWUDDPEUDGLDFLy8OWUDYLRODGD




GH



(QFDUDTXHHVSRGULHQFRQVLGHUDUDOWUHVVLVWHPHVGHGHVLQIHFFLyODQRVWUDH[SHULqQFLD

HQVKDFRUURERUDWTXHVRQDTXHVWGRVVLVWHPDHOVTXHGRQHQJDUDQWLDDODSUDFWLFD/D

HOHFFLy G¶XQ R DOWUH VLVWHPD GHSqQ GH FRQVLGHUDFLRQV YDULHV FRP VRQ HO WLSXV GH
SODQWHV D UHJDU OD QHFHVVLWDW GH WHPSV GH FRQWDFWH DPE O¶DLJXD OD SRVVLELOLWDW GH
IRUPDFLyGHSUHFLSLWDWVHQIXQFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO¶DLJXDHWF


5HPDUFDUWDPEpODLPSRUWjQFLDGHO¶DVVHJXUDPHQWGHODJDUDQWLDGHVXEPLQLVWUDPHQW
GRQVDIHFWDGHPDQHUDLPSRUWDQWDOGLVVHQ\GHODLQVWDOÂODFLy


,QVWDOÂODFLyWLSXVDPEGHVLQIHFFLySHUKLSRFORULW


$TXHVWSRGULDVHUHOHVTXHPDWtSLFGHXQDLQVWDOÂODFLyDPEGHVLQIHFFLySHUKLSRFORULW

'HVLQIHFFLy&O

&DEDOtPHWUH

'LSzVLW
G¶HPPDJDW]HPDWJH

5(&,3,(17
$&808/$'25

&RPSWDGRU
%RPEDPHQW

$UTXHWDDLJXD
QRSRWDEOH

$UTXHWD
DLJXD
SRWDEOH

&RPSWDGRU

3RX

5RGHW~QLFGH
GHVPXQWDWJH
LQWHUFDQYLDEOH

$LJXD
SRWDEOH




1RUPDOPHQWHOVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyDPEKLSRFORULWHVPHVHFRQzPLFTXHHOGH89
SHUzUHTXHUHL[XQWHPSVGHFRQWDFWHHQWUHO¶DLJXDLHOFORU3HUDL[zSRVHPHOGLSzVLW
G¶HPPDJDW]HPDWJHGHVSUqVGHODGHVLQIHFFLy


'¶DOWUDEDQGDHQIXQFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO¶DLJXD FRPSRWVHUODSUHVHQFLDGH

IHUUR HVSRGHQSURGXLUUHFFLRQVDPEHOFORUOOLXUHLGRQDUOORFDFRPSRVWRVHQO¶DLJXD
TXHIDFLQO¶DLJXDQRDSWDSHUUHJDUGHWHUPLQDWWLSXVGHSODQWHV


7DPEp FDO WHQLU HQ FRPSWH TXH SHU UHTXHULPHQW GH VHJXUHWDW DPE DTXHVWHV
LQVWDOÂODFLRQVDPEKLSRFORULWHVQHFHVVDULLQVWDOÂODUXQVLVWHPDGHUHQWDWG¶XOOV



GH





7HQLP FRP HV SRW YHXUH D O¶HVTXHPD HO ERPEDPHQW QRUPDOPHQW DPE ERPED
VXEPHUJLGD   HO FDOGHUt UHFLSLHQW DFXPXODGRU  SHU HYLWDU HOV FRSV G¶DULHW L ILQDOPHQW

VHPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH HV UHFRPDQDEOH O¶LQVWDOÂODFLR G¶XQD DUTXHWD DPE URGHW
LQWHUFDQYLDEOHSHUJDUDQWLUHOVXEPLQLVWUDPHQWDPE$LJXD3RWDEOHHQFDVRVSXQWXDOV


,QVWDOÂODFLyWLSXVDPEGHVLQIHFFLySHU89


$TXHVW SRGULD VHU O¶HVTXHPD WtSLF SHU XQD LQVWDOÂODFLy DPE HTXLS GH GHVLQIHFFLy SHU
89


'HVLQIHFFLy89


5(&,3,(17
$&808/$'25
&RPSWDGRU

&DEDOtPHWUH

(48,389
$UTXHWDDLJXD
QRSRWDEOH

&RPSWDGRU

%RPEDPHQW

3RX

$UTXHWD
DLJXD
SRWDEOH

5RGHW~QLFGH
GHVPXQWDWJH
LQWHUFDQYLDEOH

$LJXD
SRWDEOH





(Q DTXHVW FDV QR FDO GLVSRVDU GH WHPSV GH FRQWDFWH &ORU$LJXD L O¶HTXLS HVWD
DXWRPDWLW]DWGHIRUPDTXHTXDQHVSURGXHL[XQFRQVXPHVSRVDHQPDU[DHOVLVWHPD
GHGHVLQIHFFLy


'HWRWHVIRUPHVODLQVWDOÂODFLyG¶DTXHVWVHTXLSVV¶KDGHIHUFRQVLGHUDQWGHTXLQDIRUPD

HVSURGXLUDQHOVFRQVXPVMDTXHOHVOjPSDGHVTXHXWLOLW]DHOVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyQR
HV FRQYHQLHQW TXH V¶HQFHQJXLQ L V¶DSDJXLQ DPE PDVVD IUHTqQFLD L GRQDW TXH SHU OD

VHYD UHIULJHUDFLy HV QHFHVVjULD OD FLUFXODFLy G¶DLJXD HQ PROWHV RFDVLRQV HV
UHFRPDQDEOH GLVVHQ\DU OD LQVWDOÂODFLy DPE XQ VLVWHPD GH UHFLUFXODFLy G¶DLJXD HQ



GH



FRQWLQX L PDQWHQLU OHV OjPSDGHV HQFHVHV GH IRUPD SHUPDQHQW '¶DTXHVWD PDQHUD
WDPEpV¶DVVHJXUDTXHHOVLVWHPDDSRUWDODPj[LPDHILFLqQFLDGHGHVLQIHFFLy


7DPEpFRPHQHOFDVDQWHULRUSRVHPO¶DUTXHWDDPEHOFDUUHWURGHWLQWHUFDQYLDEOHSHU
JDUDQWLUHOVXEPLQLVWUDPHQWDPE$LJXD3RWDEOHHQFDVRVSXQWXDOV


*DUDQWLDGHVXEPLQLVWUDPHQW


3HUDTXHOOVPRPHQWVHQTXHSXJXLQKDYHUKLSUREOHPHVDPEODGLVSRQLELOLWDWGHOUHFXUV

DOWHUQDWLX FRQVLGHUHP LQWHUHVVDQW SRGHU DOLPHQWDU OD [DU[D G¶DLJXD QR SRWDEOH DPE
DLJXDSRWDEOH


3HU SRGHU UHDOLW]DU DTXHVWD RSHUDFLy SURSRVHP OD LQVWDOÂODFLy G¶XQD DUTXHWD RQ
PLWMDQoDQWXQURGHW~QLFLQWHUFDQYLDEOHHVSXJXLIHUVHUYLUXQUHFXUVRXQDOWUH


$TXHVW VLVWHPD DVVHJXUD OD QR VLPXOWDQHwWDW GH DPEGXHV DOLPHQWDFLRQV L SHU WDQW

V¶HYLWD HQ WRW PRPHQW OD FLUFXODFLy G¶DLJXD QR SRWDEOH D OD [DU[D GH SRWDEOH L GRQD
PROWD PHV ILDELOLWDW D OD RSHUDFLy TXH OD LQVWDOÂODFLy GH YjOYXOHV DQWLUHWRUQ TXH WDPEp
V¶DFRQVHOOHQLQVWDOÂODU


(O FDUUHW KDXUj GH GHVPXQWDUVH G¶XQD [DU[D L PXQWDU D O¶DOWUH FDGD YHJDGD TXH HV

FDQYLtHOSXQWG¶DOLPHQWDFLy(VLPSRUWDQWTXHDTXHVWHVRSHUDFLRQVHVUHDOLW]LQSHUXQ
RSHUDGRU~QLF


(QDTXHVWHVLQVWDOÂODFLRQVWDPEpHVLPSRUWDQWDVVHJXUDUXQDERQDVHQ\DOLW]DFLyGHOHV
SXQWVGHWRPD


([SHULqQFLHVHVSHFLILTXHVG¶DLJHVGH%DUFHORQD


$ FRQWLQXDFLy XV PRVWUDUHP XQ SHWLW UHFXOO G¶DOJXQHV DFWXDFLRQV GLQV GH O¶DPSOLD
H[SHULqQFLDG¶$LJHVGH%DUFHORQD


/HVDFWXDFLRQVSRUWDGHVDWHUPHSHU$LJHVGH%DUFHORQDV¶HPPDUTXHQHQWRWHVOHV

IDVHVGHOSURFpVFRPVRQO¶DVVHVVRUDPHQWLFRQVXOWRULDO¶H[HFXFLyILQVDO¶H[SORWDFLyL
PDQWHQLPHQWDUHDOLW]DUXQFRSHVWDHQPDU[DO¶LQVWDOÂODFLR


(QWUHOHVDFWXDFLRQVPpVGHVWDFDGHVSRGHPWUREDUOHVVHJHQWV



GH





D $VVHVVRUDPHQWLFRQVXOWRULD



 3ODQV'LUHFWRUV

9 /¶+RVSLWDOHWGH/OREUHJDW
9 &RUQHOOjGH/OREUHJDW

 (VWXGLV9LDELOLWDW

9 (VWXGL KLGUjXOLF SHU DO UHJ GHOV GRV QRXV FDPSV GH IXWERO D 6DQWD
&RORPD

9 (VWXGLGHYLDELOLWDWWqFQLFDSHUO¶DSURILWDPHQWGHUHFXUVRVDOWHUQDWLXVDOD


&DVDGHOHV$LJHVGH0RQWFDGDL5HL[DF

 3URMHFWHV&RQVWUXFWLXV

9 3URMHFWH H[HFXWLX GHO VLVWHPD G¶DLJXD QR SRWDEOH GHO PXQLFLSL GH
9LODGHFDQV

9 3URMHFWHFRQVWUXFWLXGHO¶DSURILWDPHQWGHUHFXUVRVDOWHUQDWLXVGHOD&DVD
GHOHV$LJHVGH0RQWFDGDL5HL[DF

9 3URMHFWHH[HFXWLX[DU[DGHGLVWULEXFLyG¶DLJXDIUHjWLFDSHOUHJGH]RQHV
YHUGHV L QHWHMD YLjULD DO 3DUF GH 0RQWLJDOj L HQWRUQV HQ HO PXQLFLSL GH
%DGDORQD

9 3URMHFWH H[HFXWLX GHO SRX L [DU[D GH GLVWULEXFLy G¶DLJXD IUHjWLFD HQ OD




]RQDGH&DQ6HUUDDOPXQLFLSLGH6W$GULjGHO%HVzV

 'LUHFFLyG¶REUD

9 /¶+RVSLWDOHWGH/OREUHJDW

E ([HFXFLy


'HVWDTXHPOHVVHJHQWVDFWXDFLRQVFRPDPRVWUDG¶REUHVG¶H[HFXFLy


9 $GHTXDFLySRX*DYj

9 $GHTXDFLySRX7X[DQV 0RQWFDGD 
9 1RYDFRQVWUXFFLy3RX%HJXHV

9 $PSOLDFLy[DU[DUHJFDPSGHIXWERO6DQWD&RORPDGH*UDPHQHW
9 ,QVWDOÂODFLyDSURILWDPHQWDLJXDIUHjWLFDSURFHGHQWGHO0HWUR
9 $GHTXDFLy3RX6RUROODGH&HUGDQ\RODGHO9DOOqV

9 $GHTXDFLySRXVLGLSzVLWV[DU[DG¶DLJXDIUHjWLFDGH9LODGHFDQV



GH





9 $GHTXDFLy3RX%HOODPDUGH&DVWHOOGHIHOV

/HVDFWXDFLRQVSRGHQVHUPROWYDULDGHVLWUREHPH[HFXFLRQVFRPSOHUWHVG¶XQVLVWHPD
G¶DSURILWDPHQWFRPSRGULDVHUHOSRXV%HJXHVXQDDGDSWDFLyG¶XQSRXMDH[LVWHQWSHUz

TXH QHFHVVLWDYD XQD UHPRGHODFLy FRPSOHWD WDQW D QLYHOO G¶HTXLS GH ERPEDPHQW

VLVWHPDHOqFWULFLVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyTXHVHULDHOFDVGHOSRXV7XL[DQVD0RQWFDGD
RXQDDGHTXDFLyPHVEjVLFDTXHKDFRPSRUWDWSULQFLSDOPHQWO¶HTXLSDFLRG¶XQHTXLSGH
GHVLQIHFFLy89HQFRQWLQXTXHVHULDHOFDVGHOSRX*DYj


F 6LVWHPHVJHVWLRQDWV



8Q DOWUD DVSHFWH QR PHQ\V LPSRUWDQW HV OD JHVWLy RSHUDWLYD G¶LQVWDOÂODFLRQV G¶DLJHV
IUHjWLTXHV


/HV LQVWDOÂODFLRQV TXH DFWXDOPHQW HVWHP JHVWLRQDQW V¶LQFORXHQ DO TXDGUH DGMXQW (O
VLVWHPD GH GHVLQIHFFLy YDULD HQ FDGD FDV L OHV IRQWV VRQ EjVLFDPHQW SRXV DPE OD

H[FHSFLy GH OD LQVWDOÂODFLy GHO /¶+RVSLWDOHW RQ V¶DSURILWHQ OHV DLJHV SURYLQHQWV GH
ILOWUDFLRQVGHOPHWUR


081,&,3,

/¶+RVSLWDOHW

/OREUHJDW

)217

Ò6

3RX%HOOYLWJH

5HJFjUUHJDFDPLRQV

/D 7RUUDVVD  7HFOD
5HJFjUUHJDFDPLRQV
GH6DOD 0HWUR 

3RX,OOD:DOGHQ

5HJ

+LSRFORULW

5HJFjUUHJDFDPLRQV

3HQGHQW

&DQ*LQHVWDU

3RX

6WD

3RX

6WD

6WD &RORPD GH,QGXVWULDO

5HJDQWV

0RQWFDGDL5HL[DF3RX7X[DQV
*DYj

5HJ

89

89

&RORPD5HJ L OODF 3DUF &DQ =DP  FjUUHJD
89
FDPLRQV

3RX%HJXHV

3RX*DYj

5HJ

&RORPD5HJ 3DUF )OXYLDO  FjUUHJD FDPLRQV
89
UHJQRXFDPSGHIXWERO

6DQW-RDQ'HVSt 3RX*DOOLQD%ODQFD



+LSRFORULW
+LSRFORULW

6DQW-XVW'HVYHUQ 3RX3DUF0LOÂOHQDUL

%HJXHV

89

/HV 3ODQHV  &DQ
5HJFjUUHJDFDPLRQV
&OXVHW 0HWUR 
*UDQ9LD

*UDPHQHW

'(6,1)(&&,Ï

&jUUHJDFDPLRQV

+LSRFORULW

5HJFjUUHJDFDPLRQV

89

5HJFjUUHJDFDPLRQV
5HJFjUUHJDFDPLRQV

89

3HQGHQW

GH



$OJXQHVGDGHVVLJQLILFDWLYHVVRQ


&RQVXPDQXDO/¶+RVSLWDOHW P  

&RQVXPDQXDO6DQW-XVW'HVYHUQ P  

&RQVXPDQXDO6DQWD&RORPDGH*UDPDQHW P  
&RQVXPDQXDO0RQWFDGD P  
&RQVXPDQXDO%HJXHV P  
&RQVXPDQXDO*DYj P  


G 3ODGHFRQWURODQDOtWLF



$QDOtWLFD1R3RWDEOH&RPSOHWD
12B327$%B
S+DOFDOLQLWDWFRQGXFWLYLWDW
WHUEROHVDFRORUDQLRQVSHUFLzQLFD
&27HVFRPEUDWGHPHWDOOVQLWULWV
DPRQLVROYHQWVFORUDWV&RPSOHWD
0LFURELROzJLFD/HJLRQHOÂOD
LGHQWLILFDFLy /SQHXPRSKLOD
$QDOtWLFD1R3RWDEOH5HGXwGD
12B327$%B
IHUURPDQJDQqVDPRQLQLWULWV
&RPSOHWD0LFURELROzJLFD/HJLRQHOOD
LGHQWLILFDFLy /SQHXPRSKLOD
&RQWUROVXSOHPHQWDULGH
/HJLRQHOOD&21B/(*,21
/HJLRQHOÂOD UHFRPSWHVHURJUXSV L
L/VSS FROLIRUPHVWRWDOVL(
FROLEDFWHULVDHURELVIHUURWHUEROHVD
LFRORU





$352),7$0(176'¶$,*8$5(*(1(5$'$$/*583$*%$5


/DPLOORUDHQHOVSURFHVVRVGHGHSXUDFLy SULPDULLVHFXQGDUL GHOHV('$56MXQWDPHQW
DPE HO GHVHQYROXSDPHQW GH OHV WqFQLTXHV GH UHJHQHUDFLy SHUPHWHQ DFWXDOPHQW OD
UHXWLOLW]DFLyGHOVHIOXHQWVGHOHVGHSXUDGRUHVSHUDTXHOOVXVRVTXHQRUHTXHUHL[HQXQD
TXDOLWDWGHSRWDEOH


(QFDUD TXH DTXHVWD UHXWLOLW]DFLy HV XQ FRPSRQHQW LQWUtQVHF GHO FLFOH QDWXUDO OD

UHXWLOLW]DFLy GLUHFWD GH O¶HIOXHQW UHJHQHUDW D JUDQ HVFDOD VHQVH SDVVDU SHO PHGL

PLWMDQoDQW HO WUDQVSRUW ILQV HO SXQW G¶XWLOLW]DFLy D WUDYHV G¶XQD FRQGXFFLy HVSHFLILFD
FRQVWLWXHL[XQDYDQoPROWLPSRUWDQWMDTXHDOOLEHUDUHFXUVRVLPLOORUDOHVGLVSRQLELOLWDWV
GHO¶jUHDRQV¶DSOLFD




GH



7HFQRORJLHVGHUHJHQHUDFLyGLVSRQLEOHV


$FWXDOPHQW GLVSRVHP GH GLYHUVHV WHFQRORJLHV GH WUDFWDPHQW TXH FDOGUj FRPELQDU
DGHTXDGDPHQWSHUGLVVHQ\DUHOSURFpVGHUHJHQHUDFLyPHVDGLHQW


3ULQFLSDOPHQW V¶KDXUj GH GHFLGLU VL V¶RSWD SHU XQD GHVLQIHFFLy R VL HV QHFHVVDUL XQ

WUDFWDPHQW GHO WLSXV GHVVDODFLy  GHVDOREUDFLy (Q HO FDV G¶HIOXHQWV G¶HOHYDGD

FRQGXFWLYLWDWLVLHOUHTXHULPHQWG¶XVDL[tKRDFRQVHOOHQV¶RSWDUjSHUWqFQLTXHVG¶RVPRVL

LQYHUVDHOHFWURGLjOLVLVUHYHUVLEOHRQDQRILOWUDFLyHQDOWUHVFDVRVVHUjVXILFLHQWDPEXQD
GHVLQIHFFLy


(Q HO TXDGUH DGMXQW HV PRVWUHQ GH IRUPD UHVXPLGD HOV WUDFWDPHQWV L SUHWUDFWDPHQWV
GLVSRQLEOHVSHUGLVVHQ\DUHOSURFpVGHUHJHQHUDFLy



$ SDUWLU G¶DTXHVWHV WHFQRORJLHV L HQ IXQFLy GHOV UHTXHULPHQWV GH TXDOLWDW H[LJLEOHV D
O¶DLJXD OOLXUDGD OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH O¶DLJXD GHSXUDGD G¶HQWUDGD L DOWUHV

FRQGLFLRQDQWVG¶HQWRUQ SH[GLPHQVLyGHODSODQWD FDOGUjFRQILJXUDUODFRPELQDFLyGH
WUDFWDPHQWVFRUUHVSRQHQW
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FRQVROLGDWV MD TXH V¶HVWDQ SRUWDQW D WHUPH GHV GH ID PROWV DQ\V D GLIHUHQWV
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/¶jPELWGHOHVDFWXDFLRQVLH[SHULqQFLHVLQFORXWRWVHOVXVRVSRVVLEOHVLWRWHVOHVHWDSHV

GHO SURFpV GH UHXWLOLW]DFLy GHV GH OD UHJHQHUDFLy GHOV HIOXHQWV GHSXUDWV ILQV OD
GLVWULEXFLyLOOLXUDPHQWGHO¶DLJXDDOXVXDULILQDO


$ FRQWLQXDFLy HV SUHVHQWHQ DOJXQHV GDGHV GH GRV FDVRV FRQFUHWV GH UHXWLOLW]DFLy
JHVWLRQDWVSHO*583$*%$5
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LQIHULRUD6FP

•

,QYHUVLy0¼

•

7HFQRORJLDDSOLFDGD


(PPDJDW]HPDWJHILOWUDFLyVRUUD



2VPRVLLQYHUVD





•





•

0LFURILOWUDFLy

%RPEHLJG¶DLJXDUHJHQHUDGD

&RVWRV GH WUDFWDPHQW GH O¶DLJXD LQFORVRV ERPEDPHQWV L UHSRVLFLy GH
PHPEUDQHV¼P

4XDOLWDWGHO¶DLJXDREWLQJXGD

GH



3$5¬0 (75(
0 H 6  P J O
' % 2  P J O
' 4 2  P J O
& R Q G X F WLY LWD W
6 P

(175$' $
  
  
   
   

6 2 5 7 ,' $
) Ë6 ,& 2 
4 8 Ë0 ,&
  
  
   
   

6 2 5 7 ,' $
%50

6 2 5 7 ,' $
52


  
  
   



  
   



/¶DLJXDSURGXwGDHVODEDUUHMDG¶DLJXDRVPRWLW]DGDDPEDLJXDTXHKDSDVVDWSHOILOWUH
GHVRUUD$L[tV¶REWpDLJXDDXQV 6P


E &DV9LODVHFD



$OJXQHVGDGHVGHOWHUFLDULGH9LODVHFD



(VTXHPDGHOD[DU[DGHGLVWULEXFLy





GH



/DGLVWULEXFLyG¶DLJHVUHJHQHUDGHV


/D FRUUHFWD JHVWLy GHOV VLVWHPHV G¶DLJXD UHJHQHUDGD HV YLWDO SHU DVVHJXUDU OD
FRQWLQXwWDW GHO VHUYHL HQ FDEDO SUHVVLy L TXDOLWDW DPE OD Pj[LPD VHJXUHWDW HQ UHODFLy

DOV ULVFRV VDQLWDULV DVVRFLDWV (Q DTXHVW VHQWLW HV LPSRUWDQW WHQLU HQ FRQVLGHUDFLy HOV
VHJHQWVFRQFHSWHVLUHFRPDQDFLRQV










SRWDEOH ORFDO SHU D OHV WDVTXHV GH FRQVWUXFFLy L RSHUDFLy GH OD [DU[D GH
GLVWULEXFLyLFRQQH[LRQVGHO¶DLJXDUHJHQHUDGDHLQFO~VODJHVWLyGHOVWHUFLDULV

8WLOLW]DU OD Pj[LPD TXDQWLWDW GH UHFXUVRV WqFQLFV SHU HYLWDU HO ULVF

G¶LQWHUFRQQH[LRQV LGHQWLILFDFLyGH[DU[HVH[XVDUFRGLGHFRORUV LXQDSUHVVLy
LQIHULRUHQDTXHVWD[DU[D

/¶$13 HVWj PpV VXEMHFWD D YDULDFLRQV TXH QR SDV O¶DLJXD SRWDEOH (Q

FRQVHTqQFLDV¶KDGHIHUJHVWLyGHODTXDOLWDWGHO¶DLJXDHQ[DU[DLHQGLSzVLWGH
IRUPDHVWULFWD






8WLOLW]DU OD PDWHL[D FRPSDQ\LD RSHUDGRUD GH OD [DU[D GH GLVWULEXFLy GH O¶DLJXD

/D IRUPDFLy GHO SHUVRQDO GH PDQLSXODFLy pV LPSRUWDQW SHU SRGHU IHU XQ

PDQWHQLPHQW DPE JDUDQWLHV GHO VLVWHPD G¶$13 1R FDO SHUGUH GH YLVWD HOV
ULVFRVODERUDOVGHULYDWVGHODPDQLSXODFLyGHOHV[DU[HV

&21&/86,216


(OVUHFXUVRVDOWHUQDWLXVSHUPHWHQODLPSODQWDFLyGHVROXFLRQVVRVWHQLEOHV


(VPROWLPSRUWDQWUHDOLW]DUXQDJHVWLyLQWHJUDGDGHOUHFXUVRVLXVRVKtGULFV


(V YLWDO XQD Pj[LPD FROÂODERUDFLy HQWUH OHV HQWLWDWV LQWHYLQHQWV FRP VRQ OHV GLIHUHQWV
DGPLQLVWUDFLRQVHOFRQFHVVLRQDULLWDPEpHOXVXDUL


&DO DSRUWDU VROXFLRQV WqFQLTXHV GH GLVVHQ\ FRQVWUXFWLYHV L GH JHVWLy SHU WDO GH
GLVSRVDU GHO UHFXUV GH OD TXDOLWDW UHTXHULGD DOOj RQ HV QHFHVVLWD DPE OD Pj[LPD
HILFLqQFLDSHUODVRFLHWDW
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L’AIGUA FREÀTICA I REGENERADA
UN RECURS ALTERNATIU
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VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

APROFITAMENTS D’AIGUA FREATICA A AIGÜES DE BARCELONA

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

APROFITAMENTS D’AIGUA FREATICA A AIGÜES DE BARCELONA

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS
ALTERNATIUS D’AIGUA
Beneficis ambientals
Beneficis tècnic - operatius
Beneficis socials
Beneficis econòmics

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

(I de III)

 Nova font de subministre amb aportació de recursos hídrics
addicionals

 Reducció de costos de tractament i abocaments d’aigua
depurada

 Reducció de l'aportació de contaminants als cursos naturals
d’aigua

 Estalvi energètic al evitar aportacions d’aigua de zones
llunyanes

L’aigua, font de la vida.
Cuidem-la, és un bé escàs.

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

(II de III)

 Ajornament, reducció o inclús supressió d’instal·lacions
addicionals de tractament d’aigua d’abastament.

 Reducció de les aportacions de CO2 a l’atmosfera degut als
menors consums energètics

 Un aprofitament dels elements nutritius de l’aigua regenerada en
el cas d'utilització per reg agrícola.

 Assegura una major garantia de subministre

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

(III de III)

 Control de l’augment del nivell de les aigües
freàtiques on son excedentàries

 Acompliment dels objectius de les agendes
21 locals

 Millora de la imatge i prestigi de les entitats
que promouen el desenvolupament d’aquestes
iniciatives

 Reducció de la pressió sobre els
ecosistemes

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

ELS SERVEIS D’AIGÜES DE BARCELONA

INSTAL·LACIÓ TIPUS PER A UN APROFITAMENT FREÀTIC

EXPERIÈNCIES ESPECIFIQUES D’AIGÜES DE BARCELONA

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA
Qualitat i localització i de l’aigua en origen
Usos i localitzacions dels consums
Requeriments de qualitat de l’aigua en funció de l’ús. Legislació a aplicar

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

Qualitat i localització i de l’aigua en origen

 Aigües freàtiques de pous o mines
 Aigües procedents de filtracions a soterranis
 Aigües procedents de filtracions en la xarxa de metro
 Aigües procedents d’efluents de depuradora
 Aigües pluvials
Pou Balmes. Viladecans

Pous Casa de les Aigües.
Montcada

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

Usos i localitzacions dels consums
 Reg zones verdes: parcs, jardins, camps esports
 Sistemes d’aigua contra incendis
 Fonts ornamentals
 Neteja de carrers
 Neteja de clavegueres
Parc Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat

 Recàrrega d’aqüífers
 Control intrusió marina
 Regeneració de lleres naturals i aiguamolls
 Us industrial, aigua de servei en EDARS
Nou Camp de Futbol Sta. Coloma de Gramenet

 Rec agrícola

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

Requeriments de qualitat de l’aigua en funció de l’ús. Legislació a aplicar
 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higiènic - sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm.
171, 18/7/03)
 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higiènic - sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC
4185, 29/7/04)
L’objecte és la
PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI
mitjançant l’adopció de les
MESURES HIGIÈNIC - SANITÀRIES
en aquelles instal·lacions en les que la Legionel·la
és capaç de proliferar i disseminar-se

 Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el regim
jurídic de la reutilització de les aigües depurades (BOE núm. 294, 8/12/07)

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

Requeriments de qualitat de l’aigua en funció de l’ús. Legislació a aplicar

Aspectes més destacats que estableix el
Reial Decret 865/2003 i Decret 352/2004
Disposició Registre de Manteniment

Equipar instal·lació amb equip de desinfecció en continu

Realitzar control analític periòdic de l’aigua subministrada

Elaboració programes de manteniment higiènic – sanitari

Inscripció al Registre Oficial d’establiments i Serveis Biocides

Cursos de manteniment higiènic sanitari homologats pel Ministeri de Sanitat i Consum

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

Requeriments de qualitat de l’aigua en funció de l’ús. Legislació a aplicar

Aspectes més destacats que estableix el RD 1620/2007

Estableix els mecanismes legals que permeten disposar de l’aigua residual depurada com
recurs alternatiu, impulsant plans de reutilització i d’ús eficient del recurs hídric.

Usos per les aigües regenerades:
Es podran utilitzar per a usos urbans, agrícoles, industrials, recreatius y ambientals.
Es prohibeix determinats usos que presentin riscos per a la salut humana i medi ambient:
consum humà, usos propis indústria alimentària, instal·lacions hospitalàries i altres usos
similars.
El procediment de concessió:
El peticionari haurà de presentar un projecte de reutilització d’aigües.
El titular de la concessió o autorització de reutilització serà el responsable de la qualitat de
l’aigua fins al punt de lliurament.

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

Requeriments de qualitat de l’aigua en funció de l’ús. Legislació a aplicar

Aspectes més destacats que estableix el RD 1620/2007
S’estableixen els criteris de qualitat per la reutilització de les aigües segons els usos

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

APROFITAMENTS D’AIGUA FREATICA A AIGÜES DE BARCELONA

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

Assessoria i consultoria
Execució de sistemes
Manteniment i Explotació
Servei Integral

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

Assessoria i consultoria

 Avantprojecte / Estudi de viabilitat d’un aprofitament
 Projecte constructiu / Disseny d’instal·lacions i tractaments
 Direcció d’obra
 Legalització d’instal·lacions
 Pla Director per l’aprofitament de recursos hídrics alternatius

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

Assessoria i consultoria: Pla Director

PLA DIRECTOR: Visió global dels recursos hídrics disponibles i els seus usos:
 Anàlisi del sistema de subministrament d’aigua freàtica i/o
depurada existent
 Estudi de les possibles fonts d’abastament (cabal d’extracció,
propietats físico-químiques, proximitat als consums, etc.)
 Estudi dels possibles punts alternatius de consum d’aigua al
municipi (tipus i magnitud del consum, etc.)
 Propostes d’aprofitaments (disseny i valoració de la instal·lació inclosa
la desinfecció, de l’explotació i el manteniment a dur a terme, etc.)
 Valoració econòmica
 Planificació de les actuacions
 Plànols

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

Execució de sistemes
 Construcció de sistemes d’aprofitament:
Instal·lació i muntatge de bombament, recipient
acumulador bombament, sistema de desinfecció,
quadres elèctrics, xarxa d’impulsió, etc.
Instal·lació i muntatge de tractaments i
pretractaments projectats
Construcció d’obra civil: caseta, dipòsit, etc

 Adequació d’instal·lacions

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

Manteniment i Explotació


Manteniment preventiu



Manteniment correctiu



Gestió d’explotació



Assegurament de la garantia de subministrament



Neteja i desinfecció de les instal·lacions



Control analític periòdic



Compliment de la legislació vigent



Realització d’informes

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

Servei Integral
Inclou tots els passos des del disseny de la idea fins a l’explotació del sistema, incloent la finançament de
la inversió necessària.

Beneficis del servei integral:
Aspectes gestió econòmica:

Màxima eficiència de les inversions i despeses de manteniment
ordinàries
Assegurament d’un finançament equilibrat i equitatiu

Aspectes socials:

Millora de la imatge del Municipi al assegurar un alt nivell en la qualitat
de la prestació del servei

Aspectes de gestió tècnica:

Disposar d’un partner compromès, responsable i amb coneixement
profund del sistema tècnica i econòmicament
Assegurar la millora i sostenibilitat de les Infraestructures

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

APROFITAMENTS D’AIGUA FREATICA A AIGÜES DE BARCELONA

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Esquema genèric instal·lació (desinfecció Cl2)
Esquema genèric instal·lació (desinfecció UV)
Garantia de subministrament
Experiències especifiques d’Aigües de Barcelona

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Esquema genèric instal·lació (desinfecció Cl2)
Desinfecció

RECIPIENT

Cl2

ACUMULADOR

Comptador
Dipòsit
d’emmagatzematge

Cabalímetre

Bombament

Arqueta aigua
no potable

Arqueta
aigua
potable

Comptador

Pou

Rodet únic de
desmuntatge
intercanviable

Aigua
potable

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Esquema genèric instal·lació (desinfecció UV)

Desinfecció UV

RECIPIENT
ACUMULADOR
Comptador

EQUIP UV
Cabalímetre

Arqueta aigua
no potable

Arqueta
aigua
potable

Comptador
Bombament

Pou

Rodet únic de
desmuntatge
intercanviable

Aigua
potable

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Garantia de subministrament
 La xarxa d’aigua no potable pot, eventualment, alimentar-se amb aigua potable.
 Garantia de no simultaneïtat d’ambdues xarxes
 Indicació de la no potabilitat de l’aigua als punts de toma

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Experiències especifiques d’Aigües de Barcelona (Assessoria i consultoria)

 Pla Director:
L’Hospitalet de Llobregat
Cornellà de Llobregat
 Estudis Viabilitat:
Estudi hidràulic per al reg dels dos nous camps de futbol a Santa Coloma.
Estudi de viabilitat per l’aprofitament de recursos alternatius a la Casa de les
Aigües de Montcada i Reixac

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Experiències especifiques d’Aigües de Barcelona (Assessoria i consultoria)
 Projectes Constructius:
Projecte executiu del sistema d’aigua no potable del municipi de
Viladecans
Projecte constructiu de l’aprofitament de recursos alternatius de la Casa
de les Aigües de Montcada i Reixac
Projecte executiu xarxa de distribució d’aigua freàtica pel reg de zones
verdes i neteja viària al Parc de Montigalà i entorns en el municipi de
Badalona
Projecte executiu del pou i xarxa de distribució d’aigua freàtica en la
zona de Can Serra al municipi de St.Adrià del Besòs

 Direcció d’obra:
L’Hospitalet de Llobregat

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Experiències especifiques d’Aigües de Barcelona (Execució)
Adequació pou Gavà
Adequació pou Tuxans (Montcada)
Nova construcció Pou Begues
Ampliació xarxa reg camp de futbol Santa Coloma de Gramenet
Instal·lació aprofitament aigua freàtica procedent del Metro
Adequació Pou Sorolla de Cerdanyola del Vallès
Adequació pous i dipòsits xarxa d’aigua freàtica de Viladecans
Adequació Pou Bellamar de Castelldefels

Begues

Gavà

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Experiències especifiques d’Aigües de Barcelona (Sistemes gestionats)

MUNICIPI

FONT

ÚS

DESINFECCIÓ

Pou Bellvitge

Reg + càrrega camions

UV

La Torrassa - Tecla Sala (Metro)

Reg + càrrega camions

Hipoclorit

Reg + càrrega camions

Hipoclorit

Gran Via 2

Reg

UV

Pou Illa Walden

Reg

Hipoclorit

Pou Parc Mil·lenari

Reg

UV

Can Ginestar

Reg + càrrega camions

Pendent

Pou Sta. Coloma Industrial

Reg Parc Fluvial + càrrega camions + reg nou camp de
futbol

UV

Pou Sta. Coloma Regants

Reg i llac Parc Can Zam + càrrega camions

UV

Montcada i Reixac

Pou Tuxans

Càrrega camions

Hipoclorit

Begues

Pou Begues

Reg + càrrega camions

UV

Gavà

Pou Gavà

Reg + càrrega camions

UV

Sant Joan Despí

Pou Gallina Blanca

Reg + càrrega camions

Pendent

L’Hospitalet de Llobregat

Sant Just Desvern

Les Planes - Can Cluset (Metro)

Sta. Coloma de Gramenet

APROFITAMENTS D’AIGÜES FREATIQUES A AIGÜES DE BARCELONA

Experiències especifiques d’Aigües de Barcelona (Pla analític)
Pla analític 2009 de les instal·lacions gestionades
Analítica No Potable Completa:
NO_POTAB_1
Ph, alcalinitat, conductivitat,
terbolesa, color, anions per c. iònica,
COT, escombrat de metalls, nitrits,
amoni, solvents clorats, Completa
Microbiològica, Legionel·la
(identificació L. pneumophila)
Analítica No Potable Reduïda:
NO_POTAB_2

Ferro, manganès, amoni, nitrits,
Completa Microbiològica, Legionel·la
(identificació L. pneumophila)

Control suplementari de
Legionel·la: CON_LEGION
Legionel·la (recompte serogrups 1 i
2-14 i L. spp.), coliformes totals i E.
coli, bacteris aerobis, ferro, terbolesa
i color

BENEFICIS DE L’APROFITAMENT DE RECURSOS ALTERNATIUS D’AIGUA

VIABILITAT D’APROFITAMENTS ALTERNATIUS D’AIGUA

GESTIO INTEGRAL DE RECURSOS ALTERNATIUS

APROFITAMENTS D’AIGUA FREATICA A AIGÜES DE BARCELONA

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

Tecnologies de regeneració disponibles
La regeneració al GRUP AGBAR. Experiències especifiques
La distribució d’aigües regenerades

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

Tecnologies de regeneració disponibles

APROFITAMENTS D’AIGUA REGENERADA AL GRUP AGBAR

La regeneració al GRUP AGBAR: Experiències especifiques (Golf Calafell)


Modalitat contracte i durada:

Contracte Privat entre GOLF CALAFELL i SOREA per 10 anys
Definició projecte: Construcció i operació planta tractament terciari per a regadiu
camp de golf amb capacitat de producció de 4.700 m3/h amb una conductivitat inicial
de 4.000 µs/cm i una conductivitat de l’aigua desinfectada inferior a 1.500 µS/cm.




Inversió: 2,7 M€

Tecnologia

aplicada:
 Emmagatzematge, filtració sorra
 Microfiltració
 Òsmosi inversa
 Bombeig d’aigua regenerada
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Experiències especifiques de regeneració al GRUP AGBAR (Golf Calafell)

• INVERSIÓ ……………………………2,7 milions €
• 20% en Filtració de sorra
• 30% en Microfiltració
• 20% en Osmosi Inversa
• 30% en obra civil, bombaments, ets.
• COSTOS TRACTAMENT DE L’AIGUA inclosos bombaments i
reposició de membranes ....................... 0,8 €/m3

• 10 % en Filtració de sorra
• 35% en Microfiltració
• 55% en Osmosi Inversa
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Experiències especifiques de regeneració al GRUP AGBAR (Golf Calafell)

• QUALITAT DE L’AIGUA OBTINGUDA
PARÀMETRE

MeS (mg/l)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Conductivitat
(µS/m)

ENTRADA

< 35
< 25
< 125
3.600

SORTIDA
FÍSICOQUÍMIC
< 10
< 20
< 100
3.600

SORTIDA
BRM

SORTIDA
RO

0
< 10
< 50
3.600

0
0
< 10
< 100

L’aigua produïda, es la barreja d’aigua osmotitzada amb aigua que ha passat pel filtre
de sorra. Així s’obté aigua a uns 1500 µS/m.
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Experiències especifiques de regeneració al GRUP AGBAR (Vila-seca)
Algunes dades del terciari de Vila-seca
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Experiències especifiques de regeneració al GRUP AGBAR (Vila-seca)
Esquema de la xarxa de distribució
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La distribució d’aigua regenerada
La correcta gestió dels sistemes d’aigua regenerada es vital per
assegurar la continuïtat del servei en cabal, pressió i qualitat amb la
màxima seguretat en relació als riscos sanitaris associats.

•Utilitzar la mateixa companyia operadora de la xarxa de distribució de l’aigua potable local
per a les tasques de construcció i operació de la xarxa de distribució i connexions de
l’aigua regenerada e inclús la gestió dels terciaris.

• Utilitzar

la màxima quantitat de recursos tècnics per evitar el risc d’interconnexions
(identificació de xarxes ex: usar codi de colors) i una pressió inferior en aquesta xarxa

• L’ANP està més subjecta a variacions que no pas l’aigua potable. En conseqüència s’ha
de fer gestió de la qualitat de l’aigua en xarxa i en dipòsit de forma estricta.

• La formació del personal de manipulació és important per poder fer un manteniment amb
garanties del sistema d’ANP. No cal perdre de vista els riscos laborals derivats de la
manipulació de les xarxes.

EXPERIÈNCIA D’AIGÜES DE BARCELONA
Explotació

CONCLUSIONS

Els recursos alternatius aporten Solucions sostenibles

Es basic realitzar una gestió integrada dels recursos i usos
hídrics

Es requereix la màxima collaboració entre les entitats
intervinents, les diferents administracions, el concessionari i
també l’usuari

Cal aportar solucions tècniques, de disseny, constructives i de
gestió per tal de disposar del recurs de la qualitat requerida allà
on es necessita amb la màxima eficiència per la societat

L’AIGUA FREÀTICA I REGENERADA UN RECURS ALTERNATIU

MOLTES GRACIES

22 de Maig de 2009
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Habitatge

El dret de reallotjament.
Àngels Gil-Vernet i Huguet, llicenciada en Dret i directora del Departament
d’Urbanisme del Despatx Gil-Vernet, Martí, Orpinell, Solé, Advocats Associats,
membre de l’equip redactor del Pla especial de reordenació i millora del barri
de la Mina.

EL DRET DE REALLOTJAMENT
Preceptes legals bàsics reguladors del dret de reallotjament.
- Guió de la ponència –

1. El dret de reallotjament: Dret subjectiu.
Punt de partida: Institució d’aquest dret en el marc de l’urbanisme.

‐

Text Refòs de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992,

anul·lat en un 80% dels seus preceptes per la STC 61/1997 de 20 de març)
‐

Deixa vigent els punts 1er i 3er de la Disposició Addicional Quarta relativa al “Realojamiento y

Retorno”:
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Realojamiento y retorno
En la ejecución de actuaciones urbanísticas que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que
constituyan su residencia habitual, se deberá garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento, con sujeción a
las siguientes reglas:
1ª. Cuando se actúe por expropiación, la Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la
expropiación deberán poner a disposición de los ocupantes legales afectados viviendas en las condiciones de
venta o alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a sus
necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora.
3ª. En las actuaciones aisladas no expropiatorias, los arrendatarios de las viviendas demolidas tendrán el
derecho de retorno regulado en la legislación arrendaticia, ejercitable frente al dueño de la nueva edificación,
cualquiera que sea éste. En estos casos, el propietario deberá garantizar el alojamiento provisional de los
inquilinos hasta que sea posible el retorno.

2. El Dret de reallotjament en la legislació urbanística estatal.

‐

Llei 8/2007 de 28 de maig:
Art. 16.1.e: “Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise

inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia
retorno cuando tengan derecho a él, en los términos

‐

desalojar

habitual,

establecidos en la legislación vigente”.

Real Decreto 8/2008 de 20 de junio pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei del sòl:
Art. 16.1. e: (Idèntic contingut al mateix article de la llei 8/2007).

así

de
como

el

Disposició Addicional 11. “Realojamiento y retorno” : (Idèntic contingut que els punts 1 i 3

de la

Disposició Addicional 4ª del D.L.1/1992) :
“1. En la ejecución de las expropiaciones a que se refiere el apartado segundo del artículo 29, que requieran el
desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, la Administración
expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación deberán garantizar el derecho de aquéllos al
realojamiento, poniendo a su disposición viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las
sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de los límites
establecidos por la legislación protectora.
2. En las actuaciones aisladas no expropiatorias, los arrendatarios de las viviendas demolidas tendrán el
derecho de retorno regulado en la legislación arrendaticia, ejercitable frente al dueño de la nueva edificación,
cualquiera que sea éste. En estos casos, deberá garantizarse el alojamiento provisional de los inquilinos hasta
que sea posible el retorno.”

3. El Dret de reallotjament en la legislació autonòmica catalana
3.1.

Legislació urbanística:

- D.L 1/2005: Arts. 103.7
114 1. h), 2, 3 i 4
- Decret 305/2006: Arts 69.3.d) – 91. 3) – 128 – 144.1.h) - 219.
3.2.

‐

Legislació en matèria d’habitatge:

Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge: Art. 78.12):

“Les operacions públiques de susbstitució d’habitatges i en actuacions

d’execució del planejament urbanístic,

s’han de regular per reglament les singularitats del règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret
de reallotjament.”

‐

Decret 80/2009 de 19 de maig pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer

efectiu el dret de reallotjament i es modifica el reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret
de reallotjament.

4. El nou Decret 80/2009 de 19 de maig pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges
destinats a fer efectiu el dret de reallotjament i es modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme
pel que fa al dret de reallotjament.
El primer capítol del Decret, de disposicions generals, determina el seu objecte i les definicions de
la terminologia específica utilitzada.
El segon capítol incorpora la modificació dels articles 128 i 219 del Reglament de la Llei d'urbanisme
i introdueix en aquest Reglament un capítol V al títol cinquè referit tot ell específicament al dret de
reallotjament.

El tercer capítol s'estructura en quatre seccions:
- La primera secció estableix les determinacions generals d'habitatges de substitució.
‐

La secció segona crea la nova tipologia d'habitatge per a afectats urbanístics, determina el seu

destí, el règim jurídic específic d'aquests habitatges, com es calculen els preus de venda i les rendes
de lloguer segons les zones geogràfiques, les condicions físiques específiques i la seva qualificació.
‐

La secció tercera estableix el règim jurídic dels habitatges de substitució qualificats d'habitatges

amb protecció oficial d'altres tipologies diferents a la nova creada i regula el període de subjecció al
règim de protecció, la transmissió dels habitatges de substitució i els drets d'opció i de retracte.
‐

La secció quarta regula les condicions econòmiques del reallotjament, les quantitats màximes

que haurà de pagar la persona titular del dret de reallotjament que sigui propietari de l'habitatge
afectat, quantitats que es determinen en funció de la major superfície de l'habitatge de substitució i
de la concurrència o no d'altres titulars de drets sobre la finca afectada, aplicant el mòdul dels
habitatges amb protecció oficial de règim general.
La disposició addicional estableix els preus màxims de venda dels habitatges per afectats urbanístics
segons les zones geogràfiques.
Les disposicions transitòries regulen l'aplicació del present Decret, com a marc

més beneficiós

que l'anterior, a instruments de gestió urbanística aprovats amb anterioritat a la seva entrada en
vigor en casos d'acord entre l'obligat al reallotjament i l'afectat titular del dret de reallotjament, així
com la possibilitat d'aplicar els nous terminis de qualificació a habitatges de substitució ja
adjudicats, en virtut d'operacions executades d'acord amb l'anterior normativa, i quan els titulars del
dret de reallotjament o els seus hereus així ho sol·licitin, amb la constitució prèvia d'un dret d'opció i
retracte.
La disposició transitòria tercera és d'especial importància ja que permet, en actuacions dutes a
terme per diferents administracions públiques en barris afectats per patologies estructurals i en
supòsits de mutu acord, mantenir el reallotjament en habitatges de promoció pública, situació que
possibilita a l'afectat amb pocs ingressos adquirir a preu de promoció pública l'habitatge de
substitució, i a actualitzar el règim jurídic d'aquest tipus d'habitatge quant al termini de vigència de
la qualificació i el preu de venda en segones i ulteriors transmissions. Aquests canvis en el règim
jurídic s'estableixen als efectes d'evitar l'aparició de situacions de marginalitat i frau en segones i
ulteriors transmissions d'aquests habitatges derivades d'un límit molt baix d'ingressos per als tercers
adquirents i d'un preu màxim de venda molt baix en relació al mercat. A l'efecte de garantir
l'equilibri social en aquests barris, s'estableix un tanteig i retracte indefinit a favor de l'Administració
per a la primera transmissió onerosa a tercers tant dels habitatges de substitució com dels habitatges
recuperats per l'Administració durant el termini de vigència de la qualificació.

Barcelona, 18 de juny de 2009
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Gestió urbanística

Presentació del Projecte de llei de la millora d'urbanitzacions
amb dèficits urbanístics.
Albert Carceller Guillamet, responsable d’urbanisme de l’Oficina d'activitats
i urbanisme, Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
de la Diputació de Barcelona.
Problemàtica i gestió d’urbanitzacions disperses i/o deficitàries.
Gestió urbanística.
Jordi Vallhonrat Espasa, arquitecte urbanista i assessor de planejament
i gestió urbanística de la Diputació de Barcelona.
Instruments de planejament urbanístic:
Informe de sostenibilitat econòmica dels plans.
Agustí Jover Armengol i Miquel Morell Deltell, economistes de Promo Assessors
i Consultors.

LA LLEI DE REGULARITZACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS APROVADA
PEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DATA 4 DE MARÇ DE 2009 (DOGC 5342, 19.03.2009).

I.- INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS.
a) Situació fàctica de partida i consideracions prèvies.
Actualment s’estima que a Catalunya existeixen prop de 2.300 urbanitzacions que integrarien unes 330.000
parcel·les i on viurien gairebé 625.000 persones.
Pel que fa a l’àmbit concret de la Província de Barcelona val a dir que l’estudi Les urbanitzacions a la província de
Barcelona. Localització i característiques dels sistemes de baixa densitat residencial (maig 2006), redactat pels
Arquitectes Joan Barba i Montserrat Mercadé per encàrrec de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la
Diputació de Barcelona estima que en el referit àmbit territorial existeixen 1.142 urbanitzacions que ocupen més de
30.000 hectàrees i integren a l’entorn de 200.000 parcel·les en les que hi podrien viure 472.000 persones. Les
comarques de la Província de Barcelona on la presència d’urbanitzacions és més accentuada són (per aquest
ordre): El Vallès oriental, el Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental (totes elles superen les 100
urbanitzacions).
Un nombre molt important d’aquestes urbanitzacions presenta dèficits urbanístics, a títol d’exemple es pot indicar
que s’estima que el 53,5% presenta dèficits en la pavimentació, un 40% en l’enllumenat públic i un 20% en la xarxa
elèctrica1.
Aquestes dades evidencien la magnitud del problema que encarem, més encara si prenem en consideració que
l’experiència prèvia en la regularització d’aquestes urbanitzacions ens parla de processos complexos, llargs i feixucs,
difícils d’explicar i entendre per part dels propis residents dels àmbits afectats i que sovint suposen una alta càrrega
política pels Governs dels municipis que els aborden.
La situació descrita posa de manifest que els processos de regularització d’aquestes urbanitzacions (més enllà de
les ajudes econòmiques que es pugin instrumentar) requereixen de personal tècnic qualificat per a impulsar el
procés, un alt grau d’implicació dels polítics i tècnics del propi ajuntament, així com instrumentar els mecanismes
necessaris (participació, divulgatius/pedagògics...) per aconseguir el suport dels principals beneficiats d’aquests
processos que no són altres que els residents d’aquestes urbanitzacions. També fa palès que els mecanismes i els
recursos (dels ens locals) dels que es disposava fins ara per emprendre aquests processos s’han manifestat
insuficients.
La llei que s’analitza a continuació aborda específicament i per primer cop2 aquesta problemàtica plantejant una
sèrie de mecanismes a nivell tècnic per facilitar la regularització definitiva d’aquestes urbanitzacions, a més de tres
línies de suport econòmic diferenciades que s’analitzen en detall més endavant en aquest escrit.
b) Apunt sobre el procés d’elaboració de la Llei.
En data 7 d’agost de 2007 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4942, l’Avantprojecte
de Llei de millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, sotmetent-se a informació pública fins el dia 20 de
setembre de 2007.

1

A nivell de la província de Barcelona i d’acord amb l’estudi de Joan Barba i Montserrat Mercadé Les urbanitzacions de la província de Barcelona. Localització i
característiques dels sistemes de baixa densitat residencial. Diputació de Barcelona, Àrea d’Infraestructures. Urbanisme i Habitatge (2006), el 49% de la vialitat
de les urbanitzacions de la província de Barcelona presenta deficiències, el 41% de les urbanitzacions presenta deficiències en la xarxa de distribució d’aigua i el
45% de les urbanitzacions no disposa de xarxa de sanejament, d’acord amb la valoració dels serveis efectuada pels propis tècnics municipals un 61% de les
urbanitzacions presenta dèficits a nivell de pavimentació, un 62% en l’enllumenat, un 60% en el sanejament, i un 55% en la xarxa de distribució d’aigua.
2
Fet que necessàriament cal valorar molt positivament.

Durant el període d’informació pública les entitats representatives dels municipis (Federació i Associació), la
Diputació de Barcelona i la Cambra de Parcel·listes, entre d’altres agents, van efectuar les aportacions que es van
estimar oportunes al text sotmès a informació pública.
Finalment, en data 25 de juny de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el corresponent Projecte
de Llei, un text significativament diferent a l’exposat al públic en el seu dia i que recollia algunes aportacions de
comissions creades a l’efecte.
Amb posterioritat a dita aprovació pel Govern, el Projecte de Llei inicià la seva tramitació parlamentària que culminà
en data 4 de març de 20093 amb l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei de regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. La mateixa fou publicada al Butlletí del Parlament de Catalunya de data 11
de març de 2009, núm. 421 i posteriorment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2009,
número 5392.
Cal afegir, per últim, que en data 30 de juliol de 2009 i de conformitat amb el previst a la Disposició Final Tercera
punt 2 de la Llei ja s’ha efectuat la primera convocatòria per accedir al fons per a la regularització de les
urbanitzacions mitjançant l’Ordre PTO 364/2009, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a
l’atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009,
de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i s’aproven les bases reguladores
que l’han de regir.
El termini per a la presentació de sol·licituds fineix el proper 9 d’octubre.
II.- ANÀLISI DE LA LLEI DE REGULARITZACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS
URBANÍSTICS.

Tal i com s’indica a la pròpia exposició de motius de la Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics,
aquesta consta de vint-i-dos articles i es troba estructurada en:
- Capítol Preliminar: Disposicions generals.
- Capítol I: Mesures d’ordenació i gestió urbanística.
- Capítol II: Programes d’adequació
- Capítol III: Fons per a la regularització d’urbanitzacions
- Capítol IV: Finançament de l’execució de la urbanització
- Capítol V: Ajuts als parcel·listes
Dues disposicions addicionals, una transitòria i tres finals.
Passem a continuació a analitzar el text de la Llei respectant la referida estructura.
a) Capítol Preliminar: Disposicions generals.
La llei té per objecte establir mesures i instruments per a fer possible la regularització de les urbanitzacions que
presenten dèficits de serveis i d’urbanització, essent la seva finalitat principal per una banda, la finalització efectiva
de les obres d’urbanització amb l’adequació dels serveis urbanístics existents4 i, per una altra, afavorir la reducció
dels àmbits inicialment previstos pel seu desenvolupament5 (articles 1 i 2).
Àmbit d’aplicació (article 3):
La Llei resulta d’aplicació a les següents urbanitzacions:
-

3

Integrades de forma majoritària per edificacions aïllades destinades a habitatges unifamiliars.
Mancades total o parcialment de les obres d’urbanització i/o dels serveis urbanístics bàsics, o que l’estat
d’unes o altres sigui palesament precari i no permeti donar un servei adequat a la urbanització.
Disposin d’obres d’urbanització que no hagin estat objecte de recepció per part de l’ajuntament.
Límit temporal: Que la seva implantació territorial6 s’hagi produït entre l’entrada en vigor de la Llei estatal
del Sòl de 1956 i l’entrada en vigor de la Llei autonòmica 9/1981, de protecció de la legalitat urbanística7.

Veure el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya. Sèrie P – Núm. 75 de 4 de març de 2009 (es lliura com a documentació adjunta). La transcripció de la
Sessió del Ple resulta especialment interessant pel que fa a la interpretació de la disposició transitòria de la Llei que s’analitzarà més endavant.
4
Per tal de millorar la qualitat de vida dels seus residents i assolir la integració de les urbanitzacions en el municipi.
5
“Quan sigui possible i desitjable per a reduir els costos i l’impacte ambiental”.
6
Procés principal de transformació física i parcel·lació del sòl amb l’objectiu de crear un àmbit residencial.
7
D’acord amb el model normalitzat per a sol·licitar l’ajut entre el 14/07/1956 i el 25/12/81

Pel que fa les urbanitzacions radicades en sòl no urbanitzable només poden ser objecte de regularització si s’altera
la seva classificació urbanística mitjançant un POUM.
En cap cas poden ser objecte de regularització:
-

Les urbanitzacions situades en sòl no urbanitzable d’especial protecció d’acord amb el planejament
urbanístic o territorial8.
Les situades en altre tipus de sòl quan el plans directors urbanístics o el
planejament territorial ho
impedeixin.

b) Capítol I: Mesures d’ordenació i gestió urbanística.
Es comenten principalment aquells aspectes de la Llei que suposen una novetat respecte el vigent règim legal en
matèria urbanística.
b.1.- Disposicions generals.
Com a principi general l’article 4 de la Llei preveu que la regularització de les urbanitzacions es porti a terme de
conformitat amb la legislació urbanística (planejament, gestió -obligacions i drets- , estàndards, reserves, serveis,
etc.).
En aquells àmbits que ja tinguin una ordenació detallada establerta per planejament vigent (general o derivat) que no
calgui modificar per a la regularització, els drets i obligacions per a l’execució de l’àmbit són els que es deriven del
referit planejament9.
Per últim i amb idèntic caràcter general, la Llei ens indica que “quan amb motiu de la regularització calgui modificar
l’ordenació, els instruments de planejament urbanístic general han de determinar si es pot mantenir el règim
d’obligacions anterior”. Caldrà efectuar dita determinació atenent a les vigents determinacions en matèria urbanística
que es deriven fonamentalment del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme10 (en endavant, TRLU), el seu reglament de desplegament, Decret 305/2006, de 18 juliol11 (en
endavant, RLU) i la Llei que ara ens ocupa (fonamentalment els seus articles 6 i 7).12
b.2.- Mesures en relació a la classificació i la qualificació del sòl (article 5).
Amb afany fonamentalment pedagògic i per tal de fomentar que es plantegi aquesta possibilitat quan es decideix
iniciar un procés de regularització, la Llei ens indica que els instruments de planejament urbanístic general poden
modificar la classificació o qualificació urbanística del sòl que ocupen les urbanitzacions amb l’objectiu d’impedir-ne
l’edificació en zones no edificades per mitjà de la classificació com a sòl no urbanitzable o la qualificació com a
sistema d’espais lliures públics.
Com a complement de les previsions dels articles 56 del TRLU i 63 del RLU l’article 5 de la Llei ens adverteix que
abans de començar un procés de regularització caldrà tenir en compte les determinacions dels Plans directors
urbanístics que puguin afectar l’àmbit, atès que aquests poden (a nivell indicatiu):
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Aquesta previsió de caràcter general troba una excepció a l’article 5.3 de la Llei que estableix: “els instruments de planejament urbanístic que prevegin la
regularització urbanística d’urbanitzacions emplaçades parcialment en sòls que hagin estat classificats amb posterioritat a la seva implantació com a sòls no
urbanitzables d’especial protecció o declarats com espais naturals protegits, poden permetre la concentració en aquests àmbits dels sòls de cessió, amb destí a
espais lliures i zones verdes, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’espais naturals protegits”.
En qualsevol cas, d’acord amb el vigent marc legal en matèria urbanística, els sòls de cessió d’un determinat àmbit de gestió urbanística han de formar part
d’aquest (per bé que es pugui tractar d’àmbits discontinus) amb dret a l’aprofitament que correspongui. Per tant, la inclusió en l’àmbit del SNU en el supòsit que
es planteja sembla que no resultaria factible precisament per tractar-se de sòl no urbanitzable d’especial protecció.
En conseqüència, es tracta d’una previsió de difícil utilització pràctica que entenem que cal emmarcar en el context de la reflexió general (posada sovint de
manifest per alguns Ajuntaments) de si en qualsevol cas cal requerir les cessions per a espais lliures legalment establertes o si aquestes podrien ser
exonerables en aquells àmbits limítrofs a sòl no urbanitzable de lliure accés (boscos, espais naturals...), sota la base que els residents d’aquests àmbits ja
disposen de suficients “espais lliures” sense necessitat de preveure’n o crear-ne de nous en el propi àmbit.
9

Previsió que no constitueix una novetat.
Fonamentalment articles 44 a 46, 57 i 58 i 65.3.
11
Fonamentalment articles 39 a 44, 65 i 81.
12
Aquesta darrera previsió ha estat interpretada, en determinats casos, en el sentit que el nou planejament general podia decidir “congelar” el règim
d’obligacions anterior, tenint en compte la seva ubicació sistemàtica (disposicions generals), les previsions de l’apartat primer del propi article 4, les de l’article
6.1 de la Llei i el fet que una interpretació d’aquest tipus comportaria un canvi molt significatiu sobre els principis generals de l’actuació urbanística, no podem
compartir dita interpretació.
10

-

Establir disposicions que comportin el manteniment o la modificació total o parcial de la classificació.
Incloure altres determinacions vinculants per als instruments de planejament urbanístic general.
Determinar en matèria d’habitatge que el compliment de les reserves mínimes per a habitatges de
protecció pública es pugui portar a terme en el conjunt de l’àmbit territorial del Pla (veure el següent
apartat d’aquesta nota).

Pel que fa a la previsió de l’article 5.3 ens remetem expressament al peu de pàgina número 8 d’aquest escrit.
b.3 Estàndards urbanístics i reserves per a espais lliures públics.
Pel que fa a les reserves per a espais lliures i sistemes, la Llei es remet al règim general del TRLU (veure article
58.1.f, 65.3 i 4 i 94.2, 3 i 4 del TRLU).
Respecte a les reserves mínimes obligatòries per a habitatges de protecció pública, aparentment la Llei sembla que
pretén establir un sistema més laxe que el previst pel TRLU indicant-nos que “només s’han de preveure si,
eventualment els instruments de planejament que s’elaboren per a regularitzar la urbanització admeten un increment
de sostre o densitat residencial13”, en aquest supòsits, la reserva s’hauria d’aplicar sobre l’increment de sostre
residencial o sobre l’increment de densitat.
Tot i així, el cert és que la contraposició d’aquest precepte de la Llei 3/2009 amb els termes generals del TRLU pel
que fa a les reserves per a HPO posa de manifest que, en realitat, no es rebaixen les previsions que aquest
estableix.
Per tant, entenem que pel que fa a les reserves d’HPO caldrà estar al règim general del TRLU (en tant que per a
l’aplicació del percentatge concret, la Llei 3/2009 ens remet al règim general de la Llei).
Vegem-ho a continuació:
Si ens trobem amb un supòsit de Modificació puntual de planejament vigent no adaptat al TRLU (que no sigui
POUM), les reserves per a HPO únicament són d’aplicació preceptiva (disposició transitòria segona TRLU) en:
-

Municipis de més de 10.000 habitants i les capitals de comarca14.
En tots els municipis quan la modificació impliqui un canvi de classificació del sòl no urbanitzable amb la
finalitat d’incloure nous usos residencials.

En aquests dos supòsits, la reserva es calcula segons el règim general previst per a l’elaboració de POUMS, règim
que analitzarem a continuació.
En el cas que estiguem en un supòsit d’elaboració, revisió o modificació de POUM el percentatge de reserva es
calcula sobre el sostre que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació15, essent d’aplicació els següents
percentatges sobre el sostre esmentat (veure article 57.3 i DA 19a TRLU):
20% habitatges amb protecció oficial de règim general i especial.
10% habitatge amb protecció oficial de preu concertat16.
En conclusió:
-

13

Si el procés de regularització de la urbanització s’articula:
o a través de planejament vigent estarem a les determinacions d’aquest planejament pel que fa les
reserves HPO.
o Si es modifica el planejament (no adaptat al TRLU –no POUM–) i es tracta de municipis de menys
de 10.000 habitants, que no siguin capitals de comarca i no es modifiqui la classificació de sòl no
urbanitzable per a crear àmbits residencials, no resulta preceptiu efectuar cap reserva per a HPO.
o A través de l’elaboració de POUM (la seva revisió o modificació) o bé de la modificació de
planejament general (no adaptat) d’un municipi de més de 10.000 habitants o que sigui capital de

Respecte al planejament vigent o respecte a les condicions de densitat i sostre mitjanes de les parcel·les.
Llevat que tinguin planejament derivat aprovat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 10/2004 i podent el DPTOP autoritzar excepcionalment la
disminució de les esmentades reserves en el sectors per als que s’estableixi una densitat edificatòria inferior a vint-i-cinc habitatges per a hectàrea i una
tipologia edificatòria incompatible amb la construcció d’habitatges protegits.
15
Per tant, sobre l”increment de sostre”. Però, en canvi, el règim general, no té en compte l’increment de densitat.
16
A partir de l’1 d’agost de 2010 caldrà afegir un 10% de reserva per a habitatge “concertat català”. (Veure el Decret 124/2009, de 28 de juliol, pel qual es
modifica el termini d’entrada en vigor del Decret 125/2008, de 29 de juliol, respecte a l’aplicació de les reserves mínimes addicionals de sòl per a habitatge
concertat (DOGC 31.07.2009, Núm. 5433).
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comarca o bé es modifiqui la classificació de sòl no urbanitzable per a crear sòl residencial, les
reserves que caldrà aplicar sobre el sostre residencial de nova implantació són les següents:
- 20% habitatges amb protecció oficial de règim general i especial.
- 10% habitatge amb protecció oficial de preu concertat17.
b.4 Deures de cessió (article 7).
b.3.1 La cessió de sistemes.
Arribem ara al que entenem és el canvi més substancial dels que recull la Llei en matèria de gestió urbanística, que
fa referència als deures de cessió a càrrec dels propietaris de l’àmbit.
En efecte, l’article 7.2 presenta una novetat molt important a l’establir que les cessions de sistemes urbanístics
pendents (en general, no satisfetes formalment per part del promotor originari) que es preveiessin en l’instrument de
planejament que va emparar l’actuació de transformació o en l’aprovat posteriorment per donar cobertura a una
transformació feta sense cobertura de planejament s’entendrà que són cessions automàtiques i a cost “0”
sense dret a contraprestació urbanística o indemnització de cap tipus, quan ja s’hagin obtingut els beneficis de
l’actuació urbanística (és a dir el promotor ja hagi obtingut les corresponents plusvàlues derivades de la seva
actuació).
El sistema s’articula de tal manera que s’entén que aquests beneficis s’han obtingut a no ser que existeixi prova en
sentit contrari, que consisteix en el contracte de transmissió de les parcel·les en que es faci constar que dita
transmissió es va fer amb la càrrega (assumida per l’adquirent) de fer front en la part que proporcionalment li
correspongués a les cessions pendents18.
A nivell explicatiu es recull el que ja s’estipula als articles 30.2 i 31 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que
s’aprova el reglament sobre inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística: el Projecte de
reparcel·lació és títol suficient per fer inscriure aquestes cessions pendents amb independència del consentiment del
titular registral.
b.3.2.- La cessió d’aprofitament.
Trobem dues novetats rellevants, igualment, pel que fa al tractament de la cessió del 10% d’aprofitament.
En primer lloc, la llei preveu que en el supòsit excepcional19 d’àmbits amb edificació consolidada en què no sigui
possible la redistribució material dels terrenys, el projecte de reparcel·lació pot establir que la cessió de sòl
corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic sigui substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic.
Aquesta previsió constitueix una excepció significativa sobre el règim general (veure els articles 43.3 i 45.3 del
TRLU) que únicament preveu que es pugui substituir la cessió d’aprofitament pel seu equivalent econòmic en aquells
casos en que l’ordenació urbanística de l’àmbit de que es tracti doni lloc a una parcel·la única i indivisible.
A més, cal tenir en compte que la segona novetat la constitueix la previsió que tant l’import d’aquestes cessions que
s’efectuïn mitjançant el corresponent equivalent econòmic, com l’import obtingut de l’alienació de sòl efectivament
cedit pot ésser destinat a pagar el cost de la implantació de les infraestructures, els serveis i els equipaments dins
l’àmbit d’actuació o el cost de l’ampliació o del reforçament de les infraestructures, els serveis i els equipaments
externs que han de donar servei a aquest àmbit, alliberant així aquests imports del seu destí, en tant que àmbits
residencials, a fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat20 (veure articles 153.4 TRLU i 224 del RLU).
b.5 Serveis urbanístics bàsics
La Llei per a la regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics pel que fa als serveis urbanístics
bàsics ens indica que els instruments de planejament que es redactin en aplicació d’aquesta llei han precisar les
17

Veure nota anterior.
Entenem que l’aplicació d’aquesta previsió resulta especialment clara en aquells casos en que les cessions estiguessin previstes en l’instrument de
planejament a l’empara del qual es dugué a terme l’operació de transformació del sòl. En canvi, l’aplicació del precepte en aquells supòsits en que les cessions
es prevegin en l’instrument de planejament aprovat per a regularitzar àmbits urbanitzats pot resultar més controvertida, especialment en aquells casos en que
les cessions vagin més enllà de les que hagués calgut efectuar en el seu moment –de conformitat amb la legalitat vigent- d’haver-se aprovat l’instrument de
planejament per a desenvolupar l’àmbit de que es tracti, en tant que resultarà més dificultós entendre que es tracta d’una obligació pendent del promotor
originari que és la base sobre la que es sustenta fonamentalment la referida previsió legal.
19
Probablement no tan excepcional en el context de la regularització d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
20
Fonamentalment a l’adquisició o urbanització de sòl, a la rehabilitació d’edificis o la promoció o construcció d’habitatges, tot això per al seu destí a habitatges
de protecció oficial.
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condicions d’aquests serveis atenent a les condicions de la urbanització, minimitzant al màxim l’impacte ambiental i
paisatgístic i establint criteris de sostenibilitat en les condicions tècniques d’aquests serveis.
Aquesta previsió necessàriament s’ha de posar en relació amb el fet que, com analitzarem més endavant en aquest
document, un dels criteris de prioritat per a decidir sobre l’atorgament d’ajuts és “tenir en compte la innovació i
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en les condicions tècniques dels serveis urbanístics bàsics”.
Per tant, a l’iniciar un procés de regularització necessàriament caldrà que ens plantegem la introducció de criteris de
sostenibilitat per a la urbanització ó reurbanització de l’àmbit21.
Per últim, cal indicar que aquesta reflexió s’haurà de produir en tot cas en el context previst per l’article 97 “Directrius
pels projectes d’urbanització” del RLU que entre d’altres extrems i a títol d’exemple, expressament preveu que els
projectes d’urbanització puguin preveure tractaments especials de paviment de la vialitat que no comportin ni el seu
asfaltat ni empedrat, el que pot resultar d’especial d’interès en la regularització d’urbanitzacions inicialment situades
en sòl no urbanitzable o especialment vinculades amb aquest.
b.6 Sistema d’actuació.
Pel que fa al sistema d’actuació s’indica que per executar les actuacions de regularització previstes cal aplicar el
sistema de reparcel·lació en les modalitats de cooperació o de compensació.
En la mesura que els beneficiaris dels ajuts per a la regularització de les urbanitzacions i per al finançament de
l’execució de la urbanització (que analitzem més endavant en aquest document) són estricament els ajuntaments,
cal entendre que per accedir als mateixos cal tenir establert o bé preveure –en el cas de la subvenció- l’establiment
del sistema de cooperació per a dur a terme el procés de regularització.
En el cas que s’adopti la modalitat de compensació per dur a terme el procés de regularització, la llei preveu dues
especificitats:
-En primer lloc, es preveu que la durada de la Junta de compensació provisional (per impulsar les tramitacions dels
instruments de planejament derivat i de gestió necessaris) que haurà de figurar en el document públic de constitució,
podrà tenir una durada màxima de 3 anys (la legislació urbanística amb caràcter general preveu un període màxim
d’un any, veure article 117.3 del TRLU).
- En segon lloc, en els supòsits que preveu l’article 7.2 de la Llei anteriorment analitzats, el còmput dels percentatges
mínims de propietat que determina la legislació urbanística22 per a constituir juntes de compensació s’efectua
descomptant de l’àmbit del polígon la superfície del sòls destinats a sistemes que s’hagin de cedir sense dret a rebre
cap tipus de contraprestació urbanística.
b.7 Àmbits discontinus.
La tècnica i la possibilitat d’establir àmbits físicament discontinus no és nova, la recull expressament l’article 112 del
TRLU, no obstant, la Llei 3/2009 planteja emprar aquesta figura d’una manera diferent a com s’ha vingut utilitzant
principalment fins ara dita possibilitat.
En efecte, la tècnica dels àmbits discontinus ha estat fonamentalment emprada per a incloure determinats sistemes
de cessió obligatòria i gratuïta en espais físicament discontinus com a càrrega del sector.
Ara el que es planteja és, mitjançant la tècnica de la discontinuïtat, establir dins d’un mateix àmbit espais que cal
regularitzar amb espais de nou desenvolupament, amb el propòsit, cal entendre, d’alleugerir de càrregues la
urbanització que es pretengui regularitzar, tot això, és clar, respectant el principi d’equilibri de beneficis i càrregues
del procés.
Cap dubte pot existir que les regularitzacions d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics s’han manifestat
tradicionalment com a processos complexos, resulta clar que l’establiment d’àmbits discontinus, ajuntant àmbits de
regularització amb sectors de nou desenvolupament, pot afegir complexitat al procés al tractar-se de situacions
d’entrada molt diferents, és per això que s’estima que si bé l’establiment d’aquests àmbits discontinus pot esdevenir
una eina útil en determinats casos, caldrà emprar-la previ estudi acurat dels efectes concrets del seva utilització.

21

Entenem que quan calgui elaborar planejament en l’instrument de planejament i en altre cas en el propi Projecte d’urbanització sempre respectant les
determinacions que al respecte pugui contenir el planejament.
22
Més del 50% de la superfície del polígon (article 124. 3 TRLU).

b.8 Junta Avaluadora d’Obres d’Urbanització.
Es crea la Junta Avaluadora d’obres d’urbanització amb l’objectiu de resoldre les possibles discrepàncies que es
plantegin pel que fa a la recepció de les obres d’urbanització.
Han de formar part de la Junta representants del DPTOP de les entitats representatives del municipis (Federació de
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques) i dels parcel·listes (Cambra de
parcel·listes).
El pronunciament de la Junta té caràcter preceptiu quan actuï a instància de part23.
c) Capítol II.- Programes d’adequació.
La Llei instaura els programes d’adequació com aquell document de caràcter eminentment tècnic que estableix el
conjunt d’actuacions que cal dur a terme per a iniciar i executar els processos de regularització de les urbanitzacions
objecte de la Llei.
Els programes d’adequació han de ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament i requereixen un procés d’audiència prèvia a
les persones interessades, són de formulació voluntària però cal dur-los a terme per acollir-se a les mesures de
finançament relatives a l’execució de la urbanització (Capítol IV)24.
Pel que fa al contingut concret del document, la Llei ens indica que “ha d’establir les determinacions d’ordre jurídic,
tècnic, econòmic i financer necessàries per a completar el desenvolupament urbanístic de la urbanització d’acord
amb el planejament vigent o amb el que es consideri convenient redactar i aprovar” i que caldrà que contingui un pla
d’actuació, amb la previsió, si s’escau, de les fases i l’estimació dels costos25.
Es preveu que els Ajuntaments per a dur a terme i desenvolupar els Programes d’adequació puguin utilitzar mitjans
propis, crear una oficina tècnica de suport, contractar els serveis d’una empresa o fer-ho per mitjà del consell
comarcal o de la diputació corresponent o entitat col·laboradora26.
Finalment, es preveu que els Ajuntaments han de constituir una Comissió de seguiment per a verificar el compliment
dels programes d’adequació. Haurà d’estar integrada per representats de l’Administració de la Generalitat i dels
ajuntaments i veïns afectats.
d) Capítol III.- Fons per a la regularització d’urbanitzacions.
Es crea una línia de subvencions a fons perdut pels Ajuntaments per a l’elaboració (fonamentalment) dels programes
d’adequació i dels instruments tècnics l’execució dels quals hagi de permetre la regularització de les urbanitzacions.
El fons, d’acord amb el previst als articles 17.1 i 19. 3 de la llei, també es pot destinar a la delimitació d’àmbits
discontinus (mitjançant els instruments de planejament que s’escaiguin) i a l’adopció de mesures per a reduir
parcialment o totalment la superfície de les urbanitzacions27. Per a aquest darrer supòsit la llei preveu l’establiment
d’una reserva específica. Aquesta previsió es recull a la convocatòria d’aquest any i es veu ampliada a aquells
supòsits en que es plantegi una compactació de les edificacions en aquest àmbit.
En efecte, aquesta previsió s’ha vist traslladada a la base reguladora 8.2 de la Convocatòria de 2009 que estableix
que “es reserva un mínim d’un 25% de l’import previst en l’article 4 per a l’elaboració d’instruments que prevegin una
reducció significativa de l’àmbit de la urbanització o la compactació de les edificacions en aquest àmbit”. En
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El desplegament reglamentari de la Llei caldrà que concreti com es complementen el funcionament de la Junta Avaluadora amb el procediment de recepció
d’obres d’urbanització previst a la legislació urbanística (veure article 169 RLU).
24
Respecte la previsió que és requisit necessari per acollir-se a les mesures de finançament d’obra urbanitzadora que preveu la Llei tenir aprovat el Programa
d’adequació, en relació a la disposició transitòria de la Llei, cal fer la següent reflexió: en aquells casos en què el procés de regularització estigui conclòs (o
pràcticament conclòs) i no calgui –si més no a nivell conceptual- aprovar un Programa d’adequació, es podrà accedir a la línea de finançament per l’execució de
l’obra urbanitzadora? Entenem, malgrat la disposició transitòria no sigui prou clara, que en aquests casos es podrà sol·licitar accedir a la línea de finançament
sense que calgui l’elaboració formal d’un Programa d’adequació, en tant que, ja s’haurà dut a terme un “procés d’adequació”. Tot i que és un tema que
necessariament definirà la corresponent convocatòria fora bo poder-ho aclarir amb anterioritat.
25
A nivell merament indicatiu la Llei estableix que el Programa d’adequació haurà de contemplar l’aprovació d’un instrument de Planejament urbanístic (amb els
corresponents informes de sostenibilitat econòmica, ambiental i mobilitat) si la regularització de les urbanitzacions requereix aprovar o modificar un Pla
urbanístic o si cal alterar les determinacions urbanístiques vigents per a la plena operativitat dels Plans directors urbanístics.
26
Per reglament s’establiran els requisits per a poder ser considerat entitat col·laboradora i el òrgans competents per a dur a terme les acreditacions
corresponents d’entitats col·laboradores.
27
Respecte a aquesta previsió cal tenir en compte que l’article 18.4 estableix que “les convocatòries per a l’adjudicació del Fons a les actuacions de
regularització han de preveure una reserva específica per als casos que comportin la reducció parcial o total del sòl ocupat”.

qualsevol cas però, la convocatòria especifica que per tal de gaudir de la reserva expressada en l’apartat anterior, la
reducció de la superfície de la urbanització ha de ser com a mínim d’un 20% de la superfície inicialment prevista28.
Aquesta línia d’ajuts s’instrumentarà a través d’una convocatòria anual a la que es podran presentar els
Ajuntaments. Com hem tingut ocasió d’analitzar, la primera convocatòria (2009) ja s’ha produït29.
d.1 Dotació pressupostària i terminis de pagament (primera convocatòria).
La primera convocatòria preveu una dotació pressupostària de 9.900.000 euros que es distribueixen en tres imports
màxims de 3.300.000 per a les anualitats 2009, 2010 i 2011. La convocatòria precisa que l’import màxim de la
subvenció serà de 300.000 euros per urbanització. Aquesta dada ens indica que un màxim de 33 urbanitzacions
podrien ser beneficiades obtenint l’import màxim de subvenció permès30.
En consonància amb les indicades dotacions pressupostàries anuals es planteja un pagament fraccionat de la
subvenció:
Primer lliurament.- Tindrà caràcter de bestreta i es farà un cop notificada la resolució de concessió de la subvenció.
Segon lliurament.- Durant el mes de juny de 2010, prèvia acreditació del desenvolupament dels treballs enumerats
en la Memòria del programa d’adequació.
Tercer lliurament.- Un cop l’Ajuntament hagi justificat la realització de la totalitat dels treballs subvencionats.
Respecte a aquest tercer pagament, cal dir que la convocatòria especifica que el termini màxim per a la justificació
del compliment total de les obligades derivades d’aquesta subvenció serà el dia 30 de novembre de 2011, aquest
termini però podrà ser prorrogat per un període inferior a un any31. És a dir, pròrroga inclosa s’estableix un termini
inferior a 3 anys pel total desenvolupament del Programa d’adequació.
d.2 Els criteris de prioritat.
La base per a l’atorgament dels ajuts són els criteris de prioritat que es defineixen a la pròpia llei (article 18) i que
s’especifiquen a la convocatòria, d’acord amb aquesta (base reguladora 7) són els següents:
a) Aquelles que en el seu projecte inicial representessin percentualment una major superfície d’ocupació de sòl respecte
la superfície total del municipi: fins a 10 punts.
b) Aquelles que en el seu projecte inicial representessin percentualment un major nombre d’habitatges o de parcel·les
edificables, respecte el nombre total d’habitatges del municipi en l’actualitat: fins a 10 punts.
c) Aquelles que representin percentualment una major població censada, respecte a la total del municipi: fins a 10 punts.
d) Aquelles que continguin un major nombre d’habitatges destinats a primera residència o residència permanent: fins a
10 punts.
e) Aquelles que es trobin radicades en municipis de menys de 1000 habitants:
fins a 10 punts.
f) Aquelles que estiguin situades en terrenys limítrofs a espais objecte d’especial protecció: fins a 10 punts.
g) Aquelles que per la seva ubicació presentin un major risc d’incendis forestals,en funció de paràmetres tals com: estar
situada a menys de 500 m de distància de la massa forestal, la necessitat d’elaborar un pla de autoprotecció,de dotar-se
de xarxa d’hidrants, l’elevat nombre de parcel·les sense construir: fins a 10 punts.
h) Aquelles que per la seva ubicació presentin un major risc d’inundació: fins a 10 punts.
i) Aquelles en la regularització de les quals es prevegin la innovació i l’aplicació de criteris de sostenibilitat en les
condicions tècniques dels serveis urbanístics bàsics: fins a 10 punts.
j) Aquelles per les que es prevegin, a través del planejament o d’instruments de
gestió urbanística, actuacions de reducció total o parcial del seu àmbit o de compactació de l’edificació: fins a 30 punts.

Pel que fa a aquests criteris, en primer lloc indicar que la previsió de reducció o compactació de l’àmbit s’articula
com un criteri doblement qualificat, per una banda és el criteri de prioritat pel que existeix la puntuació més alta (30
punts, respecte als 10 atribuïts a tots els altres) i per l’altra, com hem tingut ocasió de comentar, es preveu una
reserva específica per a destinar-la a actuacions que prevegin la reducció o compactació de l’àmbit (25% de l’import
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O, cal entendre, que la compactació que es plantegi sigui equivalent a dita reducció.
Veure Ordre PTO 364/2009, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la
regularització d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i s’aproven les bases
reguladores que l’han de regir.
30
Cal entendre aquesta dada únicament com una referència doncs res impedeix que es puguin veure beneficiades un nombre major de subvencions per imports
inferiors.
31
És a dir es preveu un termini màxim de menys de dos anys per al desenvolupament de totes les actuacions previstes al Programa d’adequació, termini que
pot ser prorrogat per un termini inferior a un any (la meitat del termini del que s’hagi acabat gaudint). Per tant, sumant les possibles pròrrogues s’estableix un
termini màxim de menys de tres anys per acabar totes les actuacions, termini que atenent a la complexitat de gestió d’aquests àmbits pot resultar clarament
insuficient especialment en aquells casos en què calgui iniciar l’actuació amb el desenvolupament d’un instrument de planejament i molt en particular quan
calgui elaborar un POUM per a efectuar el canvi de classificació de sòl no urbanitzable (possibilitat admesa expressament per la Llei).
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total previst per la convocatòria) sempre i quan es tracti d’una reducció (o compactació equivalent) d’almenys el 20%
de l’àmbit.
D’altra banda, ressaltar que la convocatòria especifica que en el còmput del criteris de prioritat caldrà prendre com a
referència el “projecte inicial” als efectes de computar la superfície d’ocupació del sòl (cal entendre, per tant, que
igualment, a l’efectuar el còmput de reducció de l’àmbit32) i del nombre d’habitatges o parcel·les edificables.
Més enllà dels criteris de prioritat la llei preveu que en l’adjudicació dels fons es tindrà en compte el principi d’equitat
territorial.
Els barems per a puntuar cadascun dels criteris indicats es poden establir per reglament o a les bases de cada
convocatòria (per a la primera ja els coneixem).
d.3. Actuacions subvencionables
A continuació, la Llei (article 19) estableix les actuacions que en tot o en part poden resultar subvencionables
d’acord amb el que estableixi la corresponent convocatòria.
Les actuacions que poden figurar com a subvencionables d’acord amb la Llei són les següents:
“a) L’Elaboració del programa d’adequació amb els corresponents processos de participació ciutadana i
d’assessorament als veïns i als propietaris.
b) L’Elaboració dels plans urbanístics i dels projectes de reparcel·lació corresponents.
c) Elaboració dels projectes d’urbanització per a la dotació de serveis urbanístics bàsics (xarxa viària, xarxa
d’abastament d’aigua, xarxa de sanejament, xarxa de subministrament d’energia elèctrica).
d) L’Elaboració de projectes per a l’accés a les telecomunicacions i als serveis postals,
e) L’Elaboració de projectes d’integració paisatgística.
f) L’Elaboració de projectes per al compliment de les mesures de prevenció en cas d’incendis que estableix la normativa
vigent.
g) La gestió administrativa i jurídica de l’execució de l’actuació.
h) La realització d’obres de competència municipal derivades de l’execució dels programes d’adequació, i adquisició de
sòl públic derivat de l’aplicació d’aquests programes.
i) Altres actuacions de competència municipal que es considerin d’interès per a la millora de les urbanitzacions.
3.- El Fons també es pot destinar a finançar totalment o parcialment l’elaboració del planejament urbanístic que es requereixi
per a:
a) Delimitar àmbits discontinus de conformitat amb el que estableix l’article 10.
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b) Adoptar altres mesures per a reduir, parcialment o totalment, la superfície de les urbanitzacions.”

Lògicament al sol·licitar subvenció per a l’elaboració d’alguna de les actuacions que contempli la convocatòria
corresponent caldrà necessàriament incloure una estimació del cost de les mateixes.
En la convocatòria 2009 es concreten, complementen i restringeixen aquestes actuacions (Base reguladora
segona34).
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Això comporta que pel càlcul del criteri de prioritat de reducció de l’àmbit caldrà efectuar la comparació entre la superfície inclosa en el Projecte inicial i la
resultant d’actuacions de reducció ja dutes a terme o que es plantegi desenvolupar en el futur i això sense perjudici que la reserva del 25% de l’import de la
subvenció ho sigui per a l’elaboració (futura) d’instruments de planejament que prevegin actuacions de reducció o compactació.
33
Respecte les actuacions subvencionables es pot indicar que a nivell estrictament conceptual semblen barrejar-se dos tipus d’actuacions clarament
diferenciades: la redacció dels instruments necessaris per dur a terme el procés de regularització (cal entendre que la part de més entitat) i l’execució mateixa
d’obra (realització d’obres de competència municipal). Així mateix, cal tenir present que determinades actuacions que s’estableixen com a subvencionables són
actuacions que serien repercutibles als propietaris i altres no, per tant, optant per unes o altres estarem o no “restant quota d’urbanització” a aquests propietaris.
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2.1 Són actuacions subvencionables d’acord amb allò establert en la base anterior les següents:
a) L’elaboració, modificació i, en el seu cas, l’adaptació dels plans urbanístics necessaris per a la regularització de la urbanització o, si s’escau, l’elaboració del
planejament requerit per a delimitar àmbits discontinus, així com els instruments necessaris per a reduir la superfície de la urbanització o a la seva extinció total.
b) La redacció, modificació o adaptació del projecte de reparcel·lació i del projecte d’urbanització per a la dotació dels serveis urbanístics bàsics.
c) L’elaboració de projectes per a l’accés a les telecomunicacions i als serveis postals.
d) L’elaboració dels projectes requerits per al compliment de les mesures de prevenció en cas d’incendis i la dotació del pla d’autoprotecció previst a la
normativa vigent.
e) L’elaboració de projectes d’integració paisatgística.
f) L’adquisició de sòl públic que es derivi de l’aplicació del programa d’adequació.
2.2 A més de les actuacions enumerades en l’apartat anterior, són subvencionables les següents actuacions:
a) L’establiment d’un servei tècnic de suport o d’una oficina municipal de gestió i millora de la urbanització.
b) La implantació de processos de participació ciutadana i d’assessorament a veïns, veïnes i persones propietàries.
c) La gestió administrativa de la implantació del programa d’adequació.
d) La realització d’obres de competència municipal derivades de l’execució del programa d’adequació, tals com, treballs urgents de manteniment dels serveis,
els necessaris per permetre l’accessibilitat a la urbanització i, en general, aquelles accions encaminades a resoldre problemàtiques que requereixen una
actuació immediata, prèvia a l’execució del projecte d’urbanització.
e) Altres actuacions de competència municipal que es considerin d’interès per a la millora de la urbanització.

d.4 El Procediment:
- Convocatòria pública anual.
- Sol·licitud amb model normalitzat (base 4 convocatòria 2009)
- Presentació de la documentació requerida (veure base 4 convocatòria 0935):
En tot cas la prevista amb caràcter general a l’article 20.3 de la Llei:
“a) Els Plànols de delimitació de la urbanització o urbanitzacions en les que es vol intervenir i el detall del nombre de
parcel·les i edificacions existents, i del nombre de residents censats.
b) Una justificació que es compleixen les condicions que estableix l’article 3.
c) Una justificació de la situació de la urbanització o urbanitzacions i del municipi respecte els criteris de prioritat
establerts en l’article 18.
d) Una Memòria descriptiva sobre el contingut del programa d’adequació que es preveu elaborar per tal d’intervenir-hi36.
e) La relació de les actuacions que determina l’article 19 per a les que es sol·licita finançament, amb l’import que es
demana per a cadascuna.”

El Conseller competent adjudica els ajuts a proposta d’una comissió constituïda a tal efecte amb representats de la
Generalitat (en majoria) i de les entitats representatives dels municipis.37
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4 Sol·licituds
4.1 La sol·licitud es pot efectuar directament per l’ajuntament o, en el cas que la urbanització abasti més d’un terme municipal, s’haurà de presentar una
sol·licitud conjunta per part dels ajuntaments concernits.
4.2 Les sol·licituds de subvenció s’han de formular en el model normalitzat que es pot obtenir a través d’Internet, a l’adreça electrònica següent:
www.gencat.cat/ptop. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases.
Així mateix, i d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, la
signatura de la sol·licitud de la subvenció pel beneficiari o beneficiària implica l’autorització a l’òrgan gestor de comprovar, d’ofici, si l’entitat beneficiària està al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament.
En el supòsit de denegació de l’autorització, l’entitat beneficiària queda obligada a presentar, en el moment de la justificació, el certificat expedit per l’Agencia
Estatal de l’Administració Tributària, el certificat expedit per l’Agència Tributària de Catalunya i el certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, carrer d’Aragó, 244-248, 08007 Barcelona, o bé en
qualsevol dels llocs o pels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A la sol·licitud s’ha d’ajuntar la documentació següent:
a) Una còpia en format digital de la Memòria del Programa d’Adequació amb el contingut que s’expressa a la base 5.
b) Certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament sol·licitant pel qual s’aprova sol·licitar la subvenció i es compromet a dur a terme les inversions i despeses
necessàries.
c) Declaració responsable conforme es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració
general de l’Estat i de les obligacions amb la Seguretat Social i de no estar comprès en cap altra de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
d) Declaració del fet que en aquesta anualitat no s’han rebut altres subvencions pel mateix concepte o, si s’escau, import de la subvenció sol·licitada i/o
concedida i l’ens concedent.
e) Full de dades bancàries.
f) Una còpia en format digital del Plànol de delimitació de la urbanització realitzat sobre el Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, ja sigui en la seva
versió en paper, rasteritzada o Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, que permeti la identificació i localització de la urbanització i on s’han de grafiar les
franges perimetrals de protecció, les zones forestals, les zones inundables, les trames urbanes existents i les zones d’especial protecció limítrofs que puguin
existir, i el detall del nombre de parcel·les i edificacions existents i el nombre de residents censats.
Aquest plànol, ha de ser georeferenciat, amb els límits de la urbanització (coordenades UTM, fus 31, datum ED50). L’arxiu ha de tenir un format .dxf, .dgw, .dgn
o qualsevol format gràfic d’intercanvi que contindrà, en diferents capes o nivells, com a mínim el dibuix de la línea poligonal que delimita l’àmbit de la
urbanització, les zones inundables i els espais de protecció especial (unitats X = Y= metre, precisió = centímetre).
g) Relació de les actuacions previstes per a les que es sol·licita finançament amb expressió de l’import demanat per a cada una d’elles.
h) Declaració de complir amb les condicions de l’article 3 i 18 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics.
4.3 Les declaracions especificades en els apartats c), d) i h) de la base anterior ja estan incloses en el model de sol·licitud i la documentació especificada en els
apartats b), e) i g) es poden emplenar directament en el model de sol·licitud normalitzat, i per tant, si s’utilitza aquest model no cal adjuntar-los.
4.4 El termini de presentació de les sol·licituds serà el previst en cada convocatòria.
4.5 Si la sol·licitud presenta defectes o inexactituds o omet algun dels documents requerits, la Secretaria de Planificació Territorial mitjançant la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge requerirà a l’ajuntament interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la
indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició i es dictarà la corresponent resolució.
4.6 Les sol·licituds presentades fora del termini previst a la convocatòria no són admeses a tràmit. La Secretaria de Planificació Territorial mitjançant la Direcció
General d’Arquitectura i Paisatge dictarà la resolució corresponent. Aquesta resolució
es pot recorre en alçada davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.
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Per a la primera convocatòria es preveu que la Memòria hagi de tenir el següent contingut (base 5):
La Memòria descriptiva del contingut del Programa d’Adequació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud ha de contenir:
a) La relació de les accions de caràcter tècnic, jurídic i administratiu, previstes
en la base 2, necessàries per tal de dotar-se dels instruments adequats per a la regularització de la urbanització, per a les que es demana la subvenció.
b) El sistema d’execució adoptat per a l’acabament i la millora de la urbanització, i per a realitzar la reparcel·lació física o econòmica necessària.
c) El Pla d’actuacions per al desenvolupament del Programa d’Adequació amb la previsió, si escau, de l’execució per fases. La planificació de les actuacions ha
d’abastar la totalitat del procés fins a completar la realització de les obres d’urbanització i pot contemplar la realització d’aquestes per fases.
d) L’estimació dels costos de les actuacions.
e) La relació, en el seu cas, de les finques que cal adquirir per aconseguir la regularització de la urbanització o la reducció de l’àmbit.
f) La relació d’altres actuacions de competència municipal considerades d’interès per a la millora de la urbanització.
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La convocatòria especifica la composició i el règim de funcionament de la Comissió (base 9.2):
a) Set persones en representació de l’Administració de la Generalitat, que són:
El secretari o la secretària de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que n’ostenta la presidència.
El director o la directora general d’Arquitectura i Paisatge.

d.2 El règim de compatibilitats.
Pel que fa al règim de compatibilitats, la Convocatòria 2009 preveu que les subvencions que ens ocupen són
compatibles amb la percepció d’altres ajuts procedents tant de fonts públiques com privades, sempre i quan no se
superi el cost total de les actuacions.
Aquesta premissa general però troba l’excepció en la percepció de subvencions del DPTOP per a la redacció de
figures de planejament urbanístic (quan aquestes coincideixin amb les actuacions subvencionables d’elaboració de
planejament urbanístic previstes per la Llei 3/3009).
d.3 Termini de presentació de sol·licituds i de resolució.
Per últim indicar que el termini per a la sol·licitud d’aquests ajuts en la primera convocatòria conclou el dia 9
d’octubre i que d’acord amb els termes de la convocatòria la resolució definitiva sobre el seu atorgament s’ha
d’efectuar en el termini màxim de 3 mesos.
Passem ara a fer un breu apunt sobre la segona línea d’ajuts que la Llei preveu (finançament de la obra
urbanitzadora) i que serà objecte d’una convocatòria específica.
e) Capítol IV.- Finançament de l’execució de la urbanització.
Es crea una línia de préstecs de l’INCASÒL a favor dels Ajuntaments que hagin formulat un Programa d’adequació
per a fer front a l’execució de l’obra urbanitzadora associada al procés de regularització. Els préstecs també es
concedeixen a través d’una convocatòria pública anual i s’atorguen atenent als mateixos criteris de prioritat que els
previstos a la llei per a l’accés al fons per a la regularització de les urbanitzacions.
Els reintegraments dels préstecs s’han d’incorporar al compte de l’INCASÒL. A aquests efectes, l’òrgan competent
que gestiona la recaptació de les quotes d’urbanització ha de lliurar el producte d’aquesta recaptació directament a
l’Institut.
Respecte a la previsió que per tal d’accedir a aquesta línea de finançament d’obra urbanitzadora calgui haver
formulat i aprovat el Programa d’adequació posant-la amb relació a la disposició transitòria de la Llei38, cal fer la
següent reflexió: en aquells casos de processos de regularització conclosos amb anterioritat a l’entrada en vigor de
la llei (a nivell de redacció dels corresponents instruments tècnics) en que no calgui – si més no a nivell conceptualaprovar un Programa d’adequació, es podrà accedir a la línea de finançament per l’execució de l’obra
urbanitzadora? Entenem, per aplicació de la referida disposició transitòria, que en aquests casos es podrà sol·licitar
accedir a la referida línea de finançament sense que calgui l’elaboració formal d’un Programa d’adequació, en tant
que ja s’ha dut a terme un “procés d’adequació”.
No podem deixar d’admetre però que es tracta d’una qüestió no resolta del tot atès que la DT no és suficientment
clara al respecte, qüestió que necessariament haurà d’aclarir la corresponent convocatòria39.
f) Capítol V.- Ajuts als parcel·listes.
El director o la directora general d’Urbanisme.
El director o la directora de l’Institut Català del Sòl.
Una persona en representació i designada per cadascun dels departaments de la Generalitat següents: Governació i Administracions Públiques; Economia i
Finances; Medi Ambient i Habitatge.
b) Tres persones en representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i tres en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
9.3 La Comissió d’adjudicació del Fons per a la regularització de les urbanitzacions té les funcions següents:
Examinar i avaluar les sol·licituds de participació en el Fons.
Elevar al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques la proposta d’adjudicació del Fons.
9.4 Règim de funcionament
La Comissió es reuneix, a convocatòria del president o la presidenta, com a mínim 2 vegades a l’any i, amb caràcter extraordinari, sempre que la presidència ho
consideri necessari.
Els acords de la Comissió són adoptats per majoria simple d’assistents. En cas d’empat, el vot del president o la presidenta dirimeix el resultat de les votacions.
La Secretaria de la Comissió pot ser exercida per un dels vocals representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques o per un funcionari
d’aquest Departament, cas en el qual tindrà veu però no vot. Correspon al president o presidenta de la Comissió la designació del secretari o secretària.
En tot el que no preveu aquesta Ordre, el funcionament de la Comissió es regeix per les normes contingudes en la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que siguin d’aplicació als òrgans col·legiats
de l’Administració de la Generalitat.
A invitació de la presidència poden participar en la Comissió de gestió del Fons de regularització de les urbanitzacions d’altres persones en representació dels
interessos dels afectats.
38
Poden acollir-se al sistema d’ajuts i de finançament regulat als capítols III, IV i V d’aquesta llei els ajuntaments i els titulars de parcel·les que compleixin les
condicions determinades en aquesta llei, sempre que en el moment de l’entrada en vigor les urbanitzacions es trobin en les condicions establertes a l’article 3 i
hagin iniciat el procés d’adequació per a dotar-se de tots els serveis urbanístics segons les prescripcions de la nova normativa.
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Tot i que fora bo poder aclarir aquesta qüestió amb anterioritat a la mateixa.

Es crea una línia de préstecs subvencionats per a pagar les quotes d’urbanització a favor dels parcel·listes que
reuneixin determinades condicions per a fer front al pagament de les quotes d’urbanització que es derivin del procés
de regularització de la urbanització de que es tracti. Els parcel·listes que en poden resultar beneficiaris han de reunir
les següents condicions:
o Ser majors de 65 anys, famílies monoparentals o que el titular es trobi en situació de dependència.
o El seu domicili habitual ha d’estar situat a la parcel·la que generi l’obligació de pagar la quota
urbanística que correspongui i no han de disposar d’un altre habitatge en propietat.
o Que tinguin uns ingressos familiars ponderats que no superin el que s’estableix en la convocatòria.
g) Disposicions addicionals, transitòria i finals.
Pel que fa les disposicions addicionals, cal indicar que la segona concreta que pel que fa a les urbanitzacions que no
puguin ser objecte de regularització parcial o total, el planejament urbanístic general ha d’establir:
“a) Una reducció de la superfície de l’àmbit previst inicialment o l’extinció completa de la urbanització.
c) Els mecanismes necessaris per fer efectiva, d’una manera immediata o gradual, l’extinció total o parcial de la
urbanització.
d) El règim transitori per a les construccions, les instal·lacions i els usos existents, d’acord amb la normativa vigent.”

Pel que fa a la disposició transitòria40 a la que ens hem referit al llarg d’aquest document, val a dir que malgrat la
seva redacció no resulta suficientment clarificadora i no sembli plantejar un règim transitori pròpiament dit, cal
entendre que per la seva pròpia conceptuació com a DT i d’acord amb el que ja hem indicat:
-

-

no s’ha d’interpretar en el sentit que per raó de la mateixa càpiga excloure de la Llei aquelles
urbanitzacions que no hagin iniciat processos de regularització en el moment d’entrada en vigor de la
Llei41. D’acord amb la transcripció del diari de sessions del parlament del dia d’aprovació de la Llei al que
ja hem tingut oportunitat de referir-nos, podem concloure que la voluntat del legislador és la d’aclarir que
aquelles urbanitzacions en les que els Ajuntaments ja estan treballant en els corresponents processos de
regularització també es poden acollir als ajuts que preveu la llei.
És precisament en aquest sentit que apuntàvem la necessitat d’interpretar que per accedir a la línea de
finançament per a l’execució d’obra d’urbanització no seria requisit elaborar i aprovar el corresponent
programa d’adequació en aquells casos en que el propi procés de regularització ja estigués tan avançat
que no s’escaigués elaborar el referit programa d’adequació però que, en canvi, i precisament gràcies a
l’estat avançat del procés, calgués procedir a l’execució de l’obra urbanitzadora.

Respecte a les disposicions finals, la primera fa referència als mecanismes de prevenció d’incendis que
necessàriament s’hauran d’introduir en els processos de regularització i millora de les urbanitzacions.
La segona preveu fer una avaluació dels objectius assolits i de la necessitat de mantenir la vigència de la Llei al cap
de quatre anys de la seva entrada en vigor.
La tercera i darrera és la que preveu que s’efectuarà el desplegament reglamentari de la llei, l’establiment de les
corresponents convocatòries i que estableix un termini màxim de sis mesos pel desplegament i aplicació de la Llei.
III.- CONSIDERACIONS FINALS.
Més enllà del repàs de les determinacions legals de la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions recentment
aprovada, cal tan sols apuntar algunes consideracions finals que poden tenir incidència en els processos de
regularització d’aquestes urbanitzacions.
- Context econòmic actual de crisi: tot i que la llei preveu uns fons d'ajuts als municipis i als parcel.listes, aquests
hauran de fer front al pagament de quotes d’urbanització i el context conjuntural actual pot fer encara més dificultós
explicar aquests processos ja per ells mateixos complexes i difícils de fer entendre.
- Elecció per part dels ajuntaments de quines urbanitzacions presenten: pot suposar un fort desgast polític el fet
d’haver d’escollir entre una o altra urbanització en un mateix municipi (res impedeix però sol·licitar ajuts per a
diverses urbanitzacions). En aquest context (i un cop s’hagués accedit als ajuts) també pot resultar dificultós explicar
que es regularitza una urbanització amb un ajut públic, mentre d’altres amb una situació fàctica semblant es
mantenen en el seu estat deficitari sense poder emprendre el seu procés de regularització.
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Veure el peu de pàgina 38.
Veure el peu de pàgina número 3.

Última
Enllaçant amb la reflexió inicial, cal tornar a dir que el repte que encarem no és fàcil, ans al contrari, però entenc que
cap dubte pot existir que cal que afrontem d’una vegada per totes la problemàtica que plantegen aquestes
urbanitzacions. Cal que fem net d’aquesta situació heretada del passat. No serà fàcil i el procés de regularització de
les urbanitzacions catalanes serà llarg i requerirà esforços continuats. Cal que fem front a aquesta situació, fins i tot
si així fent-ho, i en determinades ocasions, ens queda cert regust de derrota42 perquè només així, entenc, podrem fer
un veritable salt de qualitat en l’urbanisme a Catalunya. Massa sovint aquestes situacions heretades estan massa
presents per poder fer aquest salt.
Per poder parlar, en el desenvolupament urbanístic de les nostres ciutats, d’un veritable urbanisme sostenible on
aquest concepte informi tot el procés de decisió urbanístic, des del planejament territorial i urbanístic fins al procés
de concessió de llicències, passant lògicament per la gestió urbanística, on el creixement compacte del nostre
territori trobi l’espai que li correspon però també prenent consciència que entre l’habitatge unifamilar dispers i els
grans blocs de pisos existeix un important ventall de solucions intermitges que cal explorar adoptant la millor solució
per cada cas concret.
Però cal també que siguem ben conscients que mentre aquest procés de regularització duri en cap cas podrem
posar en el mateix sac conceptual els processos de regularització i els de noves transformacions, i ho haurem de
saber explicar perquè ja haurem de cercar el salt qualitatiu al que fèiem referència.
Barcelona, setembre de 2009.
Albert Carceller
GSHUA
Diputació de Barcelona
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“El problema s’ha fet massa gran i l’hem hagut de regularitzar més que combatre’l”

Presentació de la Llei 3/2009, de 10 de març, de
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics

Albert Carceller Guillamet
GSHUA, Diputació de Barcelona

SITUACIÓ FÀCTICA DE PARTIDA
•
•
•

•

A Catalunya existeixen prop de 2.300 urbanitzacions que integren
unes 330.000 parcel·les i on viurien 625.000 persones
A la província de Barcelona: 1.142 urbanitzacions, ocupen 30.000
hectàrees, integren 200.000 parcel·les, hi viurien 472.000
persones.
Presenten dèficits urbanístics: 53,5% en la pavimentació, el 40%
en l’enllumenat, un 20% en la xarxa elèctrica (en l’àmbit de la
província de Barcelona un 45% no disposa de xarxa de
clavegueram)
Aquesta situació posa de manifest que encarem un problema
profund que més enllà d’ajudes econòmiques requereix:
–
–
–
–

Personal tècnic qualificat
Un alt grau d’implicació de polítics i tècnics dels ens locals
Suport dels residents d’aquestes urbanitzacions
Recursos i mecanismes: els existents fins ara han resultat insuficients

ANÀLISI DE LA LLEI
•
•
•

•

Aprovació (Parlament de Catalunya): 4 de març de 2009
Publicació: DOGC 19/03/2009, núm. 5342
Primera convocatòria: Ordre 364/2009, de 23 juliol (DOGC
30/07/2009, número 60461)
– El termini per a la presentació de sol·licituds fineix el 9 d’octubre
ESTRUCTURA DE LA LLEI :
– Exposició de motius
– Capítol preliminar: Disposicions generals (art. 1 a 3)
– Capítol I: Mesures d’ordenació i gestió urbanística (art. 4 a 11)
– Capítol II: Programes d’adequació (art. 12 a 15)
– Capítol III: Fons per a la regularització d’urbanitzacions (art. 16 a 20)
– Capítol IV: Finançament de l’execució de la urbanització (art. 21)
– Capítol V: Ajuts als parcel·listes (art. 22)
– Dues disposicions addicionals, una transitòria i tres finals.

El Capítol preliminar
•

OBJECTE: Establir mesures i instruments per a fer possible la regularització
de les urbanitzacions que presenten dèficits de serveis i d’urbanització.

•

FINALITATS PRINCIPALS:
– Finalització efectiva de les obres d’urbanització amb l’adequació dels
serveis urbanístics existents.
– Afavorir la reducció dels àmbits inicialment previstos.

•

ÀMBIT APLICACIÓ = (requisits accés urbanitzacions):
– Integrades majoritàriament per habitatges unifamiliars (aïllats)
– Mancades o amb serveis urbanístics bàsics manifestament deficitaris
– Obres urbanització no recepcionades per l’Ajuntament
– Límit temporal: Implantació territorial entre el 13/04/1956 i 24/12/1981
– (no cal hagin iniciat actuacions regularització: DT)

•
•

URBANITZACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE: La regularització
requereix el canvi de classificació urbanística mitjançant POUM.
NO ES PODEN REGULARITZAR:
– Les situades en SNU d’especial protecció o si el planejament territorial o
un PDU ho impedeixen.

Mesures d’ordenació i gestió urbanística
•

Marc legal de referència: La llei, el TRLU i el RLU.

•

Al plantejar processos de regularització:
– Haurem de prendre en consideració actuacions de reducció o
compactació de l’àmbit.
– Tenir en compte determinacions dels PDU (poden recollir
estipulacions sobre el manteniment o modificació de la
classificació del sòl, determinar que les reserves HPO es puguin
dur a terme en el conjunt de l’àmbit territorial del Pla, etc.)
– Plantejar la introducció de criteris de sostenibilitat per a la
urbanització o reurbanització de l’àmbit.
– Estudiar l’oportunitat d’establir un àmbit discontinu integrat pel
sector a regularitzar i un de nou desenvolupament.

Reserves estàndards urbanístics, espais lliures i HPO
(article 6 Llei)
•
•

Reserves estàndards urbanístics i espais lliures: Remissió a TRLU.
Reserves HPO: En realitat també remissió a TRLU:
– Si mantenim el planejament vigent estarem a les seves determinacions
– Si es modifica planejament (no POUM) en municipis de <10.000 hab.
que no siguin capital de comarca i no es modifiqui la classificació SNU
per crear habitants residencials: Les reserves HPO no són preceptives.
– Elaboració POUM (revisió o modificació) o modificació planejament
general no adaptat de municipi de més de 10.000 hab. o capital
comarca o bé es modifiqui SNU per a crear àmbit residencial: sobre el
sostre residencial de nova implantació caldrà aplicar les següents
reserves:
• 20% HPO amb protecció oficial de règim general i especial
• 10% HPO habitatge amb protecció oficial de preu concertat.

Deures de cessió: Sistemes (novetat important)

•

•

Sistemes urbanístics: Les cessions pendents d’aquests derivades
de l’instrument de planejament que va emparar l’actuació de
transformació o en l’aprovat posteriorment per donar-li cobertura
s'entendran com a cessions automàtiques i a cost “o” sense
dret a contraprestació urbanística ni indemnització de cap
tipus, quan ja s'haguessin obtingut els beneficis de l’actuació
urbanística (plusvàlues). Es presumeix que aquests beneficis
s’han obtingut a no ser que existeixi prova en sentit contrari: en
el contracte de transmissió de les parcel·les consti que la
transmissió s’efectua amb la càrrega per l'adquirent de fer front en
la part que proporcionalment li correspongués a les cessions
pendents.
El Projecte de reparcel·lació és títol suficient per inscriure aquestes
cessions amb independència del consentiment del titular registral.

Deures de cessió: Aprofitament (novetats)
•

•

Possibilitat de substituir la cessió pel seu equivalent econòmic:
En aquells àmbits amb edificació consolidada en què no sigui
possible la redistribució material dels terrenys, el PR pot establir
que la cessió de sòl d’aprofitament sigui substituïda pel seu
equivalent econòmic (fins ara el TRLU únicament ho permetia quan
l’ordenació donava lloc a una parcel·la única i indivisible).
El rendiment de l’aprofitament pot ser destinat a la implantació
de infraestructures: Tant els imports que es rebin com equivalent
econòmic de l’aprofitament com els que s’obtinguin de l’alienació de
sòl d’aprofitament cedits poden ser destinats a pagar el cost de les
infraestructures, els serveis i els equipaments dins l’àmbit d’actuació
o de la ampliació o reforçament de les infraestructures, els serveis i
els equipaments externs que hagin de donar servei a aquest àmbit.
S’alliberen dites cessions, per tant, del seu necessari destí a fer
efectiu el dret a un habitatge digne i adequat (atès que provenen
d’àmbits residencials).

Sistema d’actuació i Junta avaluadora
•
•

•

•

Sistema d’actuació: Les actuacions de regularització es poden executar
pel sistema de reparcel·lació, modalitats de cooperació o compensació.
Per accedir a les subvencions per a regularitzar les urbanitzacions i al
sistema de finançament per executar l’obra urbanitzadora cal tenir
establerta o preveure l’establiment –per a la subvenció- la modalitat de
cooperació.
En el cas que la regularització es dugui a terme en la modalitat de
compensació:
– La Junta de Compensació provisional podrà tenir una durada màxima
de tres anys (el TRLC només en preveu un)
– El còmput dels percentatges mínims de propietat que determina la
legislació urbanística per a constituir juntes de compensació s’efectua
descomptant de l’àmbit del polígon la superfície de sòls destinats a
sistemes que s’hagin de cedir sense dret a rebre cap tipus de
contraprestació urbanística (art. 7.2 anteriorment analitzat)
Junta Avaluadora d’obres urbanització: Es crea amb l’objectiu de
resoldre les possibles discrepàncies que es plantegin respecte la recepció
de les obres d’urbanització.
– Formen part de la Junta representats del DPTOP, FMC i ACM i la
Cambra de Parcel·listes.
– El seu pronunciament té caràcter preceptiu si s’actua a instància de
part.

Els programes d’adequació
•

Programa adequació: Document de caràcter eminentment tècnic
que estableix el conjunt d’actuacions que cal dur a terme per a
iniciar i executar correctament la regularització de les urbanitzacions
objecte de la Llei, establint les determinacions d’ordre jurídic, tècnic,
econòmic i financer necessàries per a completar amb èxit aquest
procés, d’acord amb les determinacions del planejament vigent o
del que es consideri convenient redactar i aprovar.
• Han de ser aprovats pel Ple i sotmesos a audiència de les persones
interessades.
• Els Ajuntaments poden executar-lo amb mitjans propis, creant una
oficina tècnica de suport, contractant els serveis d’una empresa,
per mitjà del consell comarcal o diputació corresponents o entitat
col·laboradora.
• Els Ajuntaments han de constituir una Comissió de Seguiment per a
verificar el compliment del P.A., haurà d’estar integrada per
representats de la Generalitat, de l’Ajuntament i dels veïns afectats.

El fons per a la regularització d’urbanitzacions

•

•

•

EL FONS: Es crea una línea d’ajuts a fons perdut pels Ajuntaments
per a l’elaboració (fonamentalment) dels PA i dels instruments
tècnics que calgui executar per a la regularització de la urbanització.
La llei i la 1era convocatòria preveuen una reserva específica per
aquells supòsits que plantegin una reducció de la superfície de
l’àmbit (o la compactació de l’àrea edificada d’acord amb la
convocatòria). En aquesta 1era convocatòria s’indica que es
reserva un mínim del 25% del fons per a l’elaboració d’instruments
de planejament que plantegin almenys la reducció d’un 20% de la
superfície de l’àmbit (o compactació equivalent).
La llei preveu com a mínim una convocatòria anual.

Dotació pressupostaria i terminis de pagament
•

EN LA 1ERA CONVOCATÒRIA (9.900.000 €)

•

Es distribueixen en tres imports màxims de 3.300.000 per a les
anualitats 2009, 2010 i 2011.

•
•
•

– L’import màxim de la subvenció serà de 300.000€.
– Pagament fraccionat de la subvenció:
• 1er.- Amb caràcter de bestreta: un cop notificat l'atorgament
subvenció
• 2on.- Mes de juny de 2010 (prèvia acreditació desenvolupament
treballs)
• 3er.- Amb la justificació de la realització de la totalitat treballs
subvenciónats
Termini màxim per al compliment de totes les obligacions 30/11/2009
(menys de dos anys)
Pot ser prorrogat per un període inferior a un any.
Termini total: Menys de tres anys. Pot resultar manifestament insuficient en
especial en aquells casos que calgui modificar/revisar planejament
particularment quan calgui elaborar POUM per a modificar classificació
SNU, supòsit que la Llei contempla.

Criteris de prioritat
•

•
•

Criteris de prioritat: són la base fonamental per a l’atorgament de la
subvenció, són els següents:
– Major superfície ocupació del sòl respecte la total del municipi
– Major nombre d’habitatges o parcel·les edificables respecte el nombre
total d'habitatges del municipi.
– Representin una major població censada respecte la total del municipi
– Major nombre d’habitatges destinats a primera residència
– Radicades en municipis de menys de 1.000 habitants.
– Situades en terrenys limítrofs a espais objecte d’especial protecció
– Presentin un major risc d’incendis forestals
– Presentin un major risc d'inundació
– Prevegin la innovació i l’aplicació de criteris de sostenibilitat en les
condicions dels serveis urbanístics bàsics
– Prevegin actuacions de reducció de l’àmbit o de compactació de
l’edificació
Les actuacions de reducció de l’àmbit es plantegen com un criteri
doblement qualificat: 30 punts en comptes de 10 i fons específic.
En el còmput dels criteris de prioritat caldrà partir del “projecte inicial” als
efectes de computar la superfície d’ocupació del sòl (en el de la reducció de
l’àmbit) i del nombre d’habitatges o parcel·les edificades

Actuacions subvencionables
• Actuacions subvencionables (d’acord amb la
convocatòria):
– L’elaboració, modificació i, en el seu cas, l’adaptació dels plans
urbanístics necessaris per a la regularització de la urbanització
o, si s’escau, l’elaboració del planejament requerit per a delimitar
àmbits discontinus, així com els instruments necessaris per a
reduir la superfície de la urbanització o la seva extinció total.
– La redacció, modificació o adaptació del projecte de
reparcel·lació i del projecte d’urbanització per a la dotació dels
serveis urbanístics bàsics.
– L’elaboració de projectes per a l’accés a les telecomunicacions i
als serveis postals.
– L’elaboració dels projectes requerits per al compliment de les
mesures de prevenció en cas d’incendis i la dotació del pla
d’autoprotecció previst a la normativa vigent.
– L’elaboració de projectes d’integració paisatgística.
– L’adquisició de sòl públic que es derivi de l’aplicació del
programa d’adequació.

Altres actuacions subvencionables
– L’establiment d’un servei tècnic de suport o d’una oficina
municipal de gestió i millora de la urbanització.
– La implantació de processos de participació ciutadana i
d’assessorament a veïns, veïnes i persones propietàries.
– La gestió administrativa de la implantació del programa
d’adequació.
– La realització d’obres de competència municipal derivades de
l’execució del programa d’adequació, com ara treballs urgents
de manteniment dels serveis, els necessaris per permetre
l’accessibilitat a la urbanització i, en general, aquelles accions
encaminades a resoldre problemàtiques que requereixen una
actuació immediata, prèvia a l’execució del PU.
– Altres actuacions de competència municipal que es considerin
d’interès per a la millora de la urbanització.

Procediment, adjudicació, terminis presentació i resolució
•

•
•

Procediment:
– Convocatòria pública anual
– Sol·licitud amb model normalitzat amb presentació documentació
requerida (dins termini establert):
• Plànols de delimitació de la urbanització o urbanitzacions en les
que es vol intervenir i el detall del nombre de parcel·les i
edificacions existents, i del nombre de residents censats.
• Justificació que es compleixen les condicions que estableix l’article
3 de la Llei.
• Justificació de la situació de la urbanització o urbanitzacions i del
municipi respecte els criteris de prioritat.
• Memòria descriptiva sobre el contingut del PA es preveu elaborar.
• Relació de les actuacions per a les que es sol·licita finançament,
amb l’import que es demana per a cadascuna
Adjudicació: Pel Conseller DPTOP a proposta de Comissió integrada per
representats de la Generalitat (7 membres) i de la FMC i ACM (6 membres)
Terminis: El termini de la 1era convocatòria conclou el 9 d’octubre i el
termini màxim per la resolució definitiva és de 3 mesos.

Finançament de l’execució de la urbanització
•

•

•

Es crea una línia de préstecs de l’INCASÒL a favor dels
Ajuntaments que hagin formulat Programa d’adequació per a fer
front a l’execució de l’obra urbanitzadora associada al procés de
regularització, els préstecs també es concedeixen a través d’una
convocatòria pública anual i s’atorguen atenent als mateixos criteris
de prioritat que els previstos a la llei per a l’accés al fons per a la
regularització de les urbanitzacions.
Els reintegraments dels préstecs s’han d’incorporar al compte de
l’INCASÒL directament per l’òrgan que gestioni la recaptació de les
quotes d’urbanització.
Cal entendre (per aplicació de la DT de la Llei) que en aquells casos
que ja s’hagi dut a terme un procés de regularització amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la llei (a nivell de redacció dels
corresponents instruments tècnics) i que correspongui procedir a
l’execució de l’obra urbanitzadora no serà necessària la formulació
d’un PA per poder accedir a aquesta línea de finançament en tant
que un “procés de regularització” ja ha estat dut a terme.

Ajuts als parcel·listes

•

Es crea una línea de préstecs subvencionats per a pagar les quotes
d’urbanització que es derivin del procés de regularització a favor
dels parcel·listes que reuneixin les següents condicions:
– Ser majors de 65 anys, famílies monoparentals o que el titular
es trobi en situació de dependència.
– El seu domicili habitual ha d’estar situat a la parcel·la que generi
l’obligació de pagar la quota urbanística que correspongui i no
han de disposar d’un altre habitatge en propietat.
– Que tinguin uns ingressos familiars ponderats que no superin el
que s’estableixi en la convocatòria.

Consideració final

•
•
•
•

El repte és important (cal ser-ne conscients)
Cal fer net d’aquesta situació heretada del passat.
Això ens ha de permetre assumir nous reptes i fer un necessari salt
qualitatiu (desenvolupament urbanístic sostenible).
Mentre el procés de regularització duri en cap cas podrem posar en
el mateix sac conceptual els processos de regularització i les noves
transformacions (en les que ja haurem de cercar el salt qualitatiu)
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INTRODUCCIÓ
L’aprovació de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics planteja una
nova situació respecte la solució de les problemàtiques derivades de la implantació i evolució d’aquests d’assentaments. Aquest
fet obre un nou ventall de possibilitats que el temps determinarà si han estat encertades o no.
La nova Llei introdueix un seguit de mesures, que també podríem considerar especificitats respecte la Llei d’urbanisme, per tal
de facilitar els processos de regularització de bona part d’aquestes situacions. Regularització que, tal com es manifesta en el
Preàmbul de la mateixa Llei, podria implicar la consolidació, la reducció parcial o la desaparició total de la urbanització.
En aquest marc, probablement l’actual és un bon moment per plantejar una sessió com aquesta. I no tant per fer una exposició
completa i exhaustiva de la diversitat de situacions actuals i les solucions previstes per la llei, que evidentment encara no hem
pogut aplicar, sinó per intentar aclarir el panorama i exposar aquells aspectes que entenem substancials per facilitar la presa de
decisions respecte aquests tipus d’assentaments.

UNA MICA D’HISTÒRIA
Per tal d'encaixar la present exposició en el seu marc temporal i territorial, em sembla interessant fer una breu pinzellada
històrica sobre la seva aparició i evolució al llarg dels darrers cent anys.
Així, i davant la lògica d’agregació per contigüitat de models anteriors, els processos d’urbanització mitjançant formes de
creixement dispersos, tradicionalment amb edificacions aïllades de segona residència, tenen el seu origen en les primeres
dècades del segle passat i es veuen “evolucionats“ en períodes posteriors.
L’inici d’aquestes urbanitzacions autònomes respecte els nuclis existents, en situacions paisatgístiques i orogràfiques singulars,
es localitzen en un primer moment en relació amb els eixos ferroviaris del primer quart de segle XX. Així, garantint un transport
eficient, poblacions com La Garriga, El Figaró o Aiguafreda (a l’eix del Congost, al llarg del Ferrocarril a Puigcerdà), Montgat,
Alella, Vilassar o Argentona (a la línia del Maresme) o Sitges i Vilanova i la Geltrú en la línia de la costa es posicionen en el
territori com a importants centres receptors de població en períodes vacacionals.
Posteriorment, i sobre la base de l’expansió del transport individual a partir dels anys seixanta, aquests models es desenvolupen
en d’altres indrets relativament més allunyats i al llarg de la xarxa viària existent. Així, l’ocupació de l’entorn del Parc Natural del
Montnegre i la serralada del Corredor tant pel vessant del Vallès Oriental com del Maresme (Martorelles, Montornès del Vallès,
Vallromanes, Alella, Vilassar, Cabrils, Òrrius, Argentona, Sant Cebrià de Vallalta...), de bona part dels límits entre la plana i la
muntanya al Vallès Oriental (Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Canovelles, Bigues i Riells, Canovelles, L’Ametlla del Vallès, Santa
Eulàlia de Ronsana, Sant Antoni de Vilamajor, Llinars del Vallès, Dosrius i Villalba Sasserra...), de l’entorn del Parc de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac i les rieres de Caldes i les Arenes al Vallès Occidental (Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell,
Matadepera, Castellar del Vallès, Sentmenat, Palau de Plegamans...) i del massís del Garraf i els voltants de la N-340, (Vilanova
i la Geltrú, Sitges, Vilafranca del Penedès, Corbera del Llobregat, Cervelló, Vallirana...) responen a aquesta etapa de
creixement. En aquesta fase, la proximitat a les infraestructures de transport col·lectiu deixa de ser l'element substancial i per
tant el seu emplaçament en un o altre lloc ve determinat per altres factors com la proximitat al medi natural o el preu del sòl.
Entre aquestes urbanitzacions, algunes consolidaran el seu paper com a segones residències en el context metropolità i d’altres
esdevindran fins i tot urbanitzacions marginals de primera residència en l’etapa de més pressió migratòria de la dècada dels
seixanta i principis dels setanta. En gairebé tots aquests casos la seva implantació i execució es va produir sense planificació
urbanística ni infraestructures tècniques adients.

A partir dels anys vuitanta es produeix un salt important en la generació d’infraestructures viàries a tot el país que expandeix a
gran velocitat l’àmbit geogràfic de dispersió (són de destacar l’execució de la xarxa arterial de Barcelona tant pel que fa a
accessos com a autopistes d’àmbit territorial més extens, com l’aparició de les concessionàries d’autopistes com a nou
mecanisme de gestió). Aquestes operacions, que faciliten els accessos a i des de la ciutat central així com l’augment de l’índex
de motorització, són causa i efecte al mateix temps d’aquest procés d’infraestructuració i en bona part responsables de la lògica
del nou creixement.
Aquest darrer procés va molt estretament relacionat amb la consolidació de les urbanitzacions de segona residència de les
dècades anteriors (seixanta i setanta) a través del planejament parcial d’aquella etapa. Aquesta voluntat o necessitat de
regularització, en general reconeguda pel nou planejament i més en termes legals que reals pel que fa a les infraestructures i els
serveis, implica que acabin adquirint funcions residencials de caràcter permanent i, per tant, acabin plenament integrades en les
dinàmiques metropolitanes.
El més rellevant d’aquest model de creixement és que ell mateix acaba resultant el dominant en tot aquest període que abraça
des de la dècada dels setanta fins a mitjans dels vuitanta. Així, mitjançant l’expansió d’urbanitzacions per a la segona residència
que ocupen bona part del territori (ara ja català i no només metropolità) en orografies més complicades, amb pitjors condicions
d’accessibilitat i amb presència important d’espais forestals es construeix el nou paisatge edificat del país.
En el període més recent, el creixement difús de la residència aïllada ha continuat essent significatiu i les formes
d’autoconstrucció i de marginalitat han disminuït radicalment. El més significatiu d’aquesta etapa, però, ha estat el pas d’una part
significativa de les segones residències anteriors a primers habitatges; amb un important procés de desconcentració dels nuclis
urbans, que fins llavors havien actuat com a atractors de la funció residencial, i ara es troben en dinàmiques d’estancament i
inclús de recessió.

QUÈ ENTENEM PER URBANITZACIÓ?
Per seguir el fil conductor previst per aquesta exposició, i amb la intenció de sistematitzar mínimament la diversitat de situacions
que apareixen en processos d'ocupació de sòl coneguts, en general, com a "urbanitzacions", i per tal de distingir-los d'altres
creixements que (malgrat ser igualment dispersos, de baixa densitat i amb formes similars) generen problemàtiques diferents i
no els cataloguem com a tals; es fa necessari destacar aquells aspectes que ens han de permetre distingir els uns dels altres.
Els principals trets diferencials entre les "urbanitzacions" i aquests altres creixements tenen a veure, bàsicament, amb la seva
relació amb el medi natural, amb les característiques dels espais lliures i, sobretot, amb les condicions d'accessibilitat als serveis
i la mobilitat que porten associades.
En aquest sentit, la definició que proposen els companys Joan Barba i Montserrat Mercadé en la publicació de la Diputació de
Barcelona "Les urbanitzacions a la província de Barcelona" de l'any 2006 es pot considerar força encertada:
"(...) entenem per urbanització un sistema urbà (trama de carrers, parcel·les i espais públics) aïllat morfològicament i
funcionalment, on la tipologia dominant és la residencial unifamilar aïllada i on l'accessibilitat queda determinada per l'ús
del vehicle privat, de manera que són diferenciables del nucli de població, ja que n'estan separats i no són fàcilment
accessibles a peu, altrament, no són creixements del tipus "eixample" en extensió del teixit urbà.
En definitiva, són sistemes que es caracteritzen per la seva baixa profunditat territorial i per ser espais urbans simples
amb xarxa viària elemental, parcel·lació i edificació , però on fins i tot l'espai públic té caràcter privat, ja que no es
configura com a espai col·lectiu, sinó com un conjunt d'espais individuals. (...)".
Malgrat no estar completament d'acord amb tots i cada un dels elements que inclou aquesta llarga definició (per exemple no
sempre estan separats del nucli urbà i per contra poden ser fàcilment accessibles a peu), em sembla interessant destacar
alguns dels aspectes que ens han de permetre classificar un determinat àmbit com a "urbanització":



Són sistemes urbans, entesos com a conjunt d'elements relacionats d'alguna manera entre ells bé que no
necessàriament dependents els uns dels altres que, en oposició al món rural, pertanyen a la ciutat.



Estan aïllats morfològicament i funcionalment, de tal manera que per un costat la seva estructura formal (entesa
com el conjunt de carrers i parcel·les) no té res a veure amb cap teixit previ i en molts casos respon únicament a les
exigències topogràfiques i la voluntat d'obtenció del major nombre de parcel·les possible i per l'altre funcionen
independentment dels nuclis urbans existents amb anterioritat. La seva vinculació amb el nucli urbà al qual
pertanyen se sol produir únicament a efectes administratius i puntualment comercial.



La tipologia dominant és la residencial unifamiliar aïllada.



L'accessibilitat queda determinada per l'ús del vehicle privat,

I sobretot


Es caracteritzen per una baixa profunditat territorial. De fet són espais simples amb una xarxa viària molt
elemental, una estructura parcel·lària encara més elemental, amb edificacions en bona part d'autoconstrucció i
sense espais públics que assumeixin cap funció d'espai col·lectiu.

És important, per tant, insistir en que no tots els creixements en baixa densitat es poden considerar o analitzar com a
"urbanitzacions", però sí que tots els que presenten graus d'interacció complexa amb el que entendríem com a sistemes
urbans tradicionals, la mobilitat i el medi natural se n'han de considerar.

DE QUINA MAGNITUD ESTEM PARLANT?
Com s'ha manifestat amb anterioritat, la majoria de les urbanitzacions residencials iniciades amb anterioritat als anys 80 es van
construir sense la planificació ni urbanística ni d'infraestructures adient.
A mesura que els municipis van anar incorporant aquestes realitats al seu planejament i van intentar assumir la gestió i el
manteniment, el conjunt de l'administració local (diputacions, mancomunitats, ajuntaments...) va impulsar alguns estudis de
diagnosi amb l'objectiu d'aproximar-se a la realitat territorial i física d'aquests creixements, i alhora definir o preveure algunes
línies d'actuació per atacar les problemàtiques detectades.
Aquests treballs pretenien conèixer l'estat i els dèficits dels serveis locals i les infraestructures mínimes i estimar costos
d'inversió per a la seva adequació i el seu manteniment periòdic. També tractaven de delimitar els efectes que es projectaven
sobre la globalitat del territori: el seu encaix general i amb el sistema d'espais lliures en particular, els riscos i les oportunitats
socials i econòmiques, i finalment l'anàlisi dels planejaments vigents.
Pel que fa a una primera quantificació obtinguda amb dades de finals dels noranta, i referent al nombre total d'urbanitzacions,
algunes dades serien les següents:

Urbanitzacions
Altres creixements en
baixa densitat integrats
als nuclis urbans

Barcelona
806

Girona
333

331

1.137

Lleida
78

Tarragona
305

Catalunya
1.522

45

8

27

411

378

86

332

1.933

Així, per nombre d'urbanitzacions, més de la meitat (52,96 %) es troben a les comarques de Barcelona, les comarques de
Girona i Tarragona concentren cada una a l'entorn d'un vint per cent (21,88 % i 20,04 % respectivament) i el cinc per cent
restant estan emplaçades a les comarques lleidatanes. Aquestes dades confirmarien que aquests tipus d'assentaments
respondrien a un fenomen amb dues components destacables: la metropolitana i la turística.

Entrant més en el detall, i analitzant únicament el que entendríem per urbanitzacions, s'obtingueren més dades:
Barcelona
Nombre

Superfície total
Superfície mitjana

Girona

Lleida

Tarragona

806 urb.

333 urb.

78 urb.

305 urb.

52,96%

21,88%

5,12%

20,04%

260 Km2

102 Km2

20 Km2

70 Km2

57,52%

22,57%

4,42%

15,49%

Catalunya
1.522 urb.

452 Km2

0,32 Km2/urb. 0,31 Km2/urb. 0,26 Km2/urb. 0,23 Km2/urb. 0,30 Km2/urb.

El primer aspecte destacable de l'anterior quadre és la superfície total ocupada per aquests tipus d'assentaments: les 26.080 Ha
de la demarcació de Barcelona ocupen una superfície similar al sumatori del sòl urbà i urbanitzable de la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El segon és la dimensió mitjana de les urbanitzacions, que oscil·la entre 23 i 32 Hectàrees superant en bona part la dimensió
dels nuclis urbans dels municipis als quals pertanyen (sense contemplar que a força municipis n’hi ha vàries), amb la
particularitat que les a les comarques de Lleida i Tarragona existiria una major atomització que a les de Barcelona i Girona.
Segons les dades que exposava Marcos de Francisco al Número 23 del Butlletí Territori i ciutat de l'Oficina Tècnica de
Cooperació de la Diputació de Barcelona, de data febrer de 2005; en aquell moment s'estimava que a la província de Barcelona
hi havia unes 192.000 parcel·les amb 93.500 habitatges construïts i una població potencial de 257.000 habitants. El grau de
consolidació era d’aproximadament un 50%, i per tant també s'estimava que les urbanitzacions barcelonines podien arribar a
acollir fins a uns 530.000 habitants. També es constatava en aquella publicació que la població dels municipis que tenien
urbanitzacions creixia a un ritme unes 10 vegades superior a la dels municipis sense urbanitzacions. Finalment, es manifestava
que el 92% de les urbanitzacions i al voltant del 97,5% de les parcel·les estaven reconegudes pel planejament urbanístic,
confirmant per tant que es tractava d’una realitat assumida pel planejament i en bona part dels casos consolidada i irreversible.
Altres dades que aportava l’esmentat estudi d’en Marcos de Francisco, corresponents a les comarques de Barcelona, eren:


Únicament un 52% de les urbanitzacions s’havien recepcionat, ni que fos parcialment pels ajuntaments. Això és el
mateix que “el 48% de les urbanitzacions que inclourien entre un 45% i un 47% de les parcel·les no havien estat
objecte de cap tipus de recepció per part dels ajuntaments”, ni tan sols parcial.



S’havien estimat uns 3.000 Km de vials (al voltant de 19 milions de m2), dels que aproximadament la meitat
presentaven una situació deficient pel que fa a la pavimentació i l’enllumenat (incloent un 22% que no estava
pavimentat i un 24% que no tenia cap tipus d’enllumenat)



El 7% dels habitatges no disposava de xarxa d’abastament d’aigua potable i el 37% de la xarxa presentava
deficiències.



El 45% dels habitatges no estaven connectats a la xarxa de clavegueram i el 33% de la xarxa existent presentava
deficiències importants.

El mateix document també aportava dades més generals de la resta de demarcacions i finalment estimava que resoldre els
dèficits en infraestructures podria costar a l’entorn de 1.000 milions d’Euros a la demarcació de Barcelona, 300 a la de
Tarragona, 125 a la de Lleida i 150 a la de Girona, amb una inversió mitjana aproximada per parcel·la d’aproximadament 12.000
€ per parcel·la. També s’estimava un cost mitjà de manteniment de l’ordre de 500 € per parcel·la i any.

ES PODEN CLASSIFICAR?
Com s’ha esmentant continuadament, la diversitat d’urbanitzacions és tan gran que difícilment se’n trobaran dues de, ni tan sòls,
semblants. Així, la superfície total, la localització relativa respecte els nuclis propers o els espais naturals d’interès, la dimensió i

forma de les parcel·les, la disposició i dimensió dels espais lliures, la proximitat a les vies de comunicació i l’accessibilitat a les
xarxes de transport públic, l’estat dels serveis urbanístics, la presència de riscos naturals... donaria lloc cada un d’ells per si sol a
una classificació diferent.
En qualsevol cas, en el marc d’aquesta ponència ho intentarem fer a partir d’aquells factors específics o diferencials d'aquests
assentaments que més poden influir en el procés de solució. Així, proposarem classificar-los a partir del règim jurídic del sòl
(planejament), la relació amb els municipis dels que formen part, i la situació en relació al medi natural.
Segons el planejament urbanístic
Ja hem dit que el procés d’ocupació i consolidació d’aquests assentaments s’ha produït sense cap tipus de planificació.
Aspectes com la morfologia o la localització, la varietat de dimensions, l’estructura viària o la diversitat de paràmetres aplicables,
etc. són el resultat d’un desenvolupament sense cap tipus de control. Amb el pas del temps, aquesta situació tan anòmala s’ha
acabat legalitzant i consolidant, i avui en dia és impensable la reversió de la immensa majoria dels casos. Tot i aquesta situació
d’amnistia general, encara resten en situació d’il·legalitat o al·legalitat entre un vuit i un deu per cent del total d’urbanitzacions.
Aquests darrers caldrà analitzar-los i tractar-los individualitzadament amb la certesa que la seva complexitat donarà lloc a
solucions també complexes i, probablement, singulars. En la resta, aquest procés irreversible caldrà afrontar-lo de cara i a partir
de com el considera el planejament vigent. És evident que aquest planejament es desenvoluparà i executarà depenent del seu
règim, però també cal destacar el nombre de casos en que s’haurà de modificar ja sigui per concretar aspectes indefinits o
obsolets, ja sigui per adaptar-se a la legislació urbanística (que probablement serà més recent), ja sigui per modificar-ne o
ajustar-ne els àmbits. En aquest sentit, les noves eines que la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics proposa haurien de facilitar-ne la solució.
Per tant, depenent del règim jurídic del sòl tindríem els següents grups d’urbanitzacions:
a) Les urbanitzacions classificades com a sòl urbà no consolidat. És el cas majoritari de les que el planejament ha
reconegut i contemplava certes dificultats per a la seva execució en aplicació únicament de la Llei d’Urbanisme i el seu
reglament.
b) Les urbanitzacions classificades com a sòl urbanitzable delimitat. Comprèn un grup menys nombrós, i igual que
l’anterior es trobaven en situacions d’execució complexa a l’hora de desenvolupar-les aplicant la legislació anteriorment
vigent.
c) Les urbanitzacions classificades com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable. Comprenen aquelles
situacions que, o bé perquè no s’han legalitzat o perquè el planejament ha optat per la seva desaparició, no s’han inclòs
en cap de les anteriors. Aquest grup també inclouria aquelles situacions en que no hi ha cap planejament que els doni
cobertura.
d) Les urbanitzacions incloses en àrees d’especial protecció. En principi semblaria que es tracta d’un subgrup del SNU,
però el procés històric de legalització no sempre ha anat en paral·lel al de protecció i no són pocs els assentaments que
es troben en altres règims de sòl. Per tant semblaria interessant segregar-les del règim urbanístic degut a la seva
submissió a la legislació específica com a àrees d’especial protecció, aspecte que en condicionarà substancialment la
solució.
Segons la relació amb els nuclis urbans i els municipis en que estan emplaçades
La majoria d’urbanitzacions tenen poca relació amb els nuclis urbans pròxims. El seu vincle morfològic ja hem vist que era molt
feble, i orgànicament i funcionalment es viuen sense grans apassionaments: els veïns es queixen de la manca de serveis i
l’excés impositiu de l’administració local i els ajuntaments únicament hi veuen unes exigències de despesa sense contrapartida
de cap tipus. Malgrat això, cal destacar que el pas del temps ha aconseguit que en part dels municipis l’administració i els
parcel·listes hagin estat capaços de trobar els nexes de cooperació imprescindibles per resoldre situacions enquistades de feia
molts anys.

Per tant, depenent de la seva relació amb els municipis dels que depenen les urbanitzacions, i amb la mira posada a les
dificultats de gestió, podríem classificar-les en tres grups:
a) Les que no tenen cap relació amb el municipi i/o l’administració local: s’ignoren mútuament amb l’ajuntament i
únicament es dirigeixen la paraula per fer-se retrets. Sòl coincidir amb urbanitzacions molt allunyades dels nuclis urbans
i amb accessibilitat i serveis subministrats a través d’altres municipis. Es tracta del grup menys nombrós, però també del
de més difícil solució.
b) Les que podríem dir que es suporten amb l’administració local i que han trobat alguns espais de col·laboració per
resoldre aspectes puntuals i tractar d’encarar a mig plaç les deficiències de l’àmbit. Es tracta del grup més nombrós i
inclouria tant urbanitzacions properes com llunyanes al nucli funcionalment vinculades a ell (accessibilitat, serveis...).
c) Les que col·laboren activament amb els representants o gestors municipals. Probablement són les que menys
problemes presentaven d’inici (proximitat, dimensió...) i inclouria la majoria d’urbanitzacions que han iniciat processos de
solució dels seus dèficits.
Segons la relació amb l’entorn
El nombre d’urbanitzacions que afecten en la seva totalitat o parcialment els espais naturals i protegits és relativament baix. No
passa el mateix en els espais d’interès connector previstos en el mapa de connectivitat ecològica de Catalunya de la Direcció
General de Patrimoni Natural i del Medi Físic (1.999), en què més de la meitat estan afectats en major o menor mesura per
urbanitzacions.
Pel que fa al risc forestal, a l’entorn de 3/4 parts de les urbanitzacions estan situades en zones d’alta inflamabilitat, bé sigui de
manera parcial bé sigui total.
Les urbanitzacions podrien classificar-se en tres grups depenent de la seva relació amb l’espai “natural” en sentit ecològic.
a) Les que estan majoritàriament, o completament, immerses en espais biodiversos rics. Tenen associades
problemàtiques d’espai perimetral (frontera entre realitat urbana i natural, neteja, pressió humana, proliferació
d’espècies animals o vegetals “no desitjades”...) i de risc d’incendi. A vegades també presenten problemàtiques de
fragmentació amb efecte barrera dels espais PEIN i dels connectors ecològics.
b) Les que es troben a la zona de marge dels espais biodiversos. Es solen emplaçar ocupant espais de les planes en el
límit amb les masses boscoses o zones humides. La principal problemàtica associada és la perimetral (frontera) i en
bona part també les derivades de la proximitat a zones forestals (bàsicament incendi).
c) Les que tenen una relació menys intensa amb els espais biodiversos i que solen ocupar abundantment espais de les
planes.

COM S’HA D’ABORDAR LA PROBLEMÀTICA? L'ANÀLISI PRÈVIA I ELS PROGRAMES D'ADEQUACIÓ.
Quan a primers dels anys 80 es començà a abordar de manera incipient la problemàtica de les urbanitzacions, s’intuïa que la
inviabilitat econòmica i la dificultat de gestionar-les originaria el seu estancament. També es pensava que aquest fet facilitaria la
seva posterior desprogramació sense conflictes entre els propietaris i l’administració.
El pas del temps, però, ha mostrat una evolució completament diferent: en comptes d’estancar-se, aquests tipus d’assentaments
s’han anat consolidant i han augmentat substancialment el nombre d’habitatges i de veïns residents. Bona part dels ajuntaments
que tenen urbanitzacions d’aquestes característiques al seu terme municipal, davant l’augment de la pressió social per a la
solució dels dèficits urbanístics que pateixen, s’han d’enfrontar a la seva millora sense els recursos necessaris ni el coneixement
suficient de les seves realitats.

La solució que van preveure els planejaments generals de l’època (i posteriors) va ser condicionar la seva consolidació a
l’acompliment de determinades prescripcions per part dels propietaris i/o promotors. Aquestes condicions estaven bàsicament
destinades a responsabilitzar-los a ambdós (quan existien) de la gestió i el pagament del cost de la urbanització.
L’emplaçament de bona part d’aquests assentaments en municipis amb poca capacitat tècnica i econòmica únicament ha servit
per alentir-ne els processos, i conseqüentment ha derivat en una situació de bloqueig i ineficàcia en que no s’assegura, i molt
menys es facilita, el seu desenvolupament i acabament.
Aquesta ineficàcia de les prescripcions imposades pel planejament es pot atribuir a tres aspectes:
a) Els instruments urbanístics de gestió previstos per la legislació (fins a l’aprovació de la Llei de regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics) únicament són àgils quan, des de l’inici, es treballa amb un sòl promotor i un
nombre reduït de propietaris. En el cas que ens ocupa, el promotor o és inexistent o és insolvent, el nombre de
propietaris és molt elevat, i les seves capacitats econòmiques i interessos són molt diversos.
b) Les condicions per incorporar les urbanitzacions al procés urbà partien d’una anàlisi excessivament legalista dels
dèficits urbanístics (derivada del conjunt de drets i deures de la propietat i de l’administració), i no tenien en compte les
capacitats de l’administració que havia de tutelar o gestionar-ne les actuacions. És més, la realitat física, l’estructura de
la propietat, la consolidació del parc d’habitatges o la viabilitat econòmica eren aspectes que només en comptades
ocasions s’havien contemplat.
c) El sistema de compensació (reparcel·lació per compensació bàsica) proposat en bona part d’aquests àmbits per
descarregar la responsabilitat de la gestió d’una administració local mancada de recursos, s’ha mostrat completament
ineficaç quan es tracta d’un conjunt de propietaris obligats a assumir les funcions de promotor i amb interessos no
sempre coincidents (i la majoria dels casos contradictoris).
Partint d’aquesta situació, les qüestions històriques i/o conjunturals del planejament han passat al davant de les anàlisis
rigoroses d’aspectes que, en l’actualitat, són considerades imprescindibles: la seva situació territorial, la seva realitat física i
jurídica i la seva viabilitat econòmica.
L’anàlisi prèvia
Com s’ha esmentat abans, la problemàtica urbanística de cada urbanització és diferent i sovint situacions semblants (per
exemple pel que fa als dèficits o la situació territorial) són tractades pel planejament de manera diversa (quan no contrària).
Conseqüentment, el desconeixement de la realitat i les problemàtiques específiques han provocat que l’administració local acabi
destinant un seguit de recursos en l’elaboració de projectes de caràcter urbanístic (planejament, gestió, urbanització...) amb
resultats sovint estèrils i amb sentiments de frustració o defalliment per part de tots els implicats (administració, veïns,
propietaris...).
És en aquest marc en el que una bona anàlisi, prèvia a qualsevol altre gestió, pren sentit per permetre identificar les dificultats
de tot el procés i avaluar la idoneïtat del planejament, les responsabilitats de les parts, o les dificultats tècniques, jurídiques i
econòmiques.
És important que, ja des d’aquests moments inicials, els ajuntaments esmercin els esforços necessaris (i més) en l’exercici de
les seves competències en matèria de disciplina urbanística. Aquest aspecte es important, no només per imperatiu legal, i
esdevé absolutament imprescindible: qualsevol nova situació no contemplada des de l’inici arribarà a complicar el procés de tal
manera que en pot impedir la viabilitat.
Un altre aspecte previ imprescindible és la necessitat d’elaborar un aixecament topogràfic a escala adequada (p.e. 1/500) que
reflecteixi tant la topografia de l’àmbit com tots els elements físics existents (habitatges, garatges, tanques, murs...). En tot allò
que fos possible també haurà de reflectir el parcel·lari (fites, filats...).
A partir d’aquestes dues condicions es pot iniciar l’anàlisi prèvia, que es proposa que abraci més que una simple anàlisi i que
s’hauria de desglossar-se en tres parts:

a) L’anàlisi de la situació actual: ha de permetre un coneixement exhaustiu de tots els aspectes necessaris per
desenvolupar la integritat del projecte (planejament, situació jurídico-administrativa, estructura de la propietat i
edificacions existents, i estat de les infraestructures i serveis).
b) La diagnosi de la situació actual: ha de permetre detectar els problemes significatius existents per atacar eficientment la
gestió. (disfuncions entre el planejament i la realitat física, operacions i processos jurídics imprescindibles, obres a
executar, i viabilitat econòmica)
c) La proposta de gestió: ha d'indicar els processos a seguir i els mecanismes per fer-ho, així com els plaços i les fases en
que s'hauran de desenvolupar les actuacions.
Pel que fa a l'anàlisi de la situació actual (a), caldria incorporar com a mínim els següents aspectes:
a.1.- Comparació de la realitat física amb el realitat vigent.
En general la incorporació de les urbanitzacions al planejament es desenvolupà seguint i respectant en el possible
l'estructura viària existent. Com ja hem dit, aquesta estructura, i també el disseny de les parcel·lacions, va respondre
gairebé exclusivament a criteris especulatius i amb independència de la orografia del territori.
Per tant, les primeres accions seran comprovar la coherència de l'ordenació amb l'entorn i el paisatge, que la vialitat no
es projecta sobre torrents o pendents impracticables i que les parcel·les no es disposen sobre pendents excessius i/o
en zones de risc (inundabilitat, esllavissades...).
També caldrà comprovar que la previsió dels terrenys dotacionals es produeixi en llocs de topografia i orientació
adequada.
a.2.- Situació jurídico-administrativa de l’actuació.
Sovint la situació jurídico-administrativa de l'àmbit és una barreja confusa d'accions aïllades, inconnexes i en bona part
incompletes, en que el desenvolupament s'ha fet amb un primer traçat de carrers (del que hi ha una còpia a
l'ajuntament), el planejament s'ha tramitat només inicialment, o les cessions es poden haver fet de manera parcial i
haver estat acceptades sense cap acord administratiu.
Per tant, caldrà "investigar", analitzar i inventariar tots els antecedents jurídics recollint tota la història d'acords
administratius, convenis, compromisos escrits... També caldrà incloure totes les referències a la legislació i el
planejament d'aplicació, i els instruments d'execució que s'hagin tramitat o redactat.
a.3.- Estructura de la propietat
En la majoria d'aquests assentaments, l'inici del procés de parcel·lació va partir únicament d'una estratègia comercial
de venda de parcel·les que gairebé mai tenien el que avui en dia entenem per condició de solar. La resta d'aspectes no
tenien la més mínima importància i així és habitual trobar-se amb situacions en que: a) l'efectiva cessió obligatòria i
gratuïta dels sòls és completament inexistent, b) les titularitats reals i les registrals no tenen perquè ser coincidents, i c)
el cens real de propietaris pot ser completament desconegut, afavorit pel fet que la majoria de transmissions
s'efectuaren i s'han seguit efectuant amb contracte privat de compra-venda o no estan inscrites al registre de la
propietat (aspecte que en part es pot resoldre amb base a la informació cadastral).
Per tant, caldrà actualitzar la informació referent a l'estructura de la propietat depenent de les diferents transmissions
per detectar el grau de dificultat de la gestió i la tramitació administrativa.
a.4.- Edificacions existents.
El grau de dificultat "real" de desenvolupament urbanístic d'aquestes urbanitzacions és directament proporcional a la
quantitat d’edificacions existents. Aquest fet però, no sempre és negatiu: les possibilitats materials i econòmiques de
dur a terme l'obra urbanitzadora es poden veure afavorides per l'existència d'un nombre més elevat de residents amb

voluntat i/o necessitat de resoldre les mancances. Altres aspectes que necessàriament condicionaran l'estratègia
urbanitzadora són la seva dispersió en l'àmbit i les dificultats habituals d'adequació a la legalitat.
Així doncs, caldrà inventariar exhaustivament el parc de les edificacions per, en fases posteriors, avaluar-ne totes les
conseqüències.
a.5.- Disfuncions entre les parcel·les, les construccions i el planejament
Les dificultats d'exercir les competències en matèria de disciplina urbanística per part de les administracions locals ha
donat lloc a la consolidació d'edificis i parcel·les que no s'ajusten al planejament que les empara.
Per tant és important classificar i quantificar els incompliments amb l'objectiu de determinar si posteriorment
condicionaran la solució a adoptar i la proposta de gestió.
a.6.- Dèficits d’infraestructures i serveis tècnics
Els dèficits en infraestructures de servei, vialitat, equipaments i zones verdes són els més fàcils de reconèixer i, al cap i
la fi, l'objectiu principal a resoldre (sobretot per part dels propietaris). La descripció i quantificació d'aquestes
mancances i l'estimació del seu cost acabaran essent els aspectes més "comprensibles" per part de tothom.
Per altra banda, bona part de les urbanitzacions van néixer sense tenir garanties de connexió a les xarxes generals de
subministrament de serveis tècnics o evacuació. En la majoria dels casos existeix un subministrament força precari
d'aigua potable i electricitat (que probablement no garantiria l'increment substancial de població resident) i la xarxa de
clavegueram sòl estar incompleta i infradimensionada.
No cal dir que l'avaluació tècnica i econòmica d'aquestes connexions externes és gairebé sempre inexistent i per tant
caldrà proposar i justificar uns esquemes de connexió que permetin avaluar, de manera estimada, els seus costos.
Pel que fa a la diagnosi de la situació actual (b), caldria incorporar com a mínim els següents aspectes:
b.1.- Adequació del planejament a la realitat física.
La possibilitat que hi hagi disfuncions entre la realitat (topografia, parcel·lari i construccions) i el planejament és
elevada. En conseqüència és altament probable que s’arribi a la conclusió de modificar aquest darrer en algun (o més
d’un) dels aspectes següents: l’àmbit, les qualificacions, el traçat viari, les connexions amb els sistemes generals i els
paràmetres d’edificació, usos o parcel·lació.
b.2.- Operacions jurídiques i processos administratius imprescindibles.
Si en qualsevol procés urbanística és important preveure les accions administratives a dur a terme, en el cas
d’aquestes urbanitzacions a més a més és absolutament imprescindible. Com s’ha esmentat amb anterioritat, el
desànim i la frustració apareixeran amb certesa al llarg del procés i quantes menys sorpreses o marrades en el camí,
més fàcil serà superar aquests moments.
En qualsevol cas, la quantitat d’accions serà gran i els seus temps seran llargs. Entre aquestes accions caldrà
contemplar les modificacions o tramitacions del planejament, les operacions jurídiques prèvies a la reparcel·lació,
l’elaboració i tramitació dels projectes i la inscripció del projecte al registre.
b.3.- Obres pendents.
Com ja s’ha esmentat, els dèficits d’infraestructures i serveis són els més visibles, assumits per tothom i els principals a
resoldre. El primer que caldrà és fer les consultes oportunes davant organismes i companyies (carreteres, ACA,
elèctriques, aigua potable...) per tal de concretar les mancances actuals i necessitats futures.
Els principals aspectes que caldrà concretar són:
 Les obres a executar i els projectes que les han de considerar,

 L’ordre a seguir i la planificació en el temps de l’execució de les obres, depenent de les seves característiques
intrínseques i de la consolidació de l’edificació,
 Una primera avaluació estimada de les despeses (projectes, obres...) i la possibilitat d’aportacions per part
d’alguna administració o entitat.
b.4.- Viabilitat econòmica.
És evident que l’efectivitat de tot el procés de desenvolupament dependrà de que sigui econòmicament viable. D’acord
amb tots els elements anteriors, en aquest moment caldrà comprovar aquesta viabilitat i, en el cas que no ho sigui
detectar aquells factors modificables o prescindibles.
Cal aclarir que no és imprescindible un estudi d’inversió complet (el perfil del promotor és el d’un grup de propietaris
que es veu abocat a assumir aquesta funció “per força”) sinó que l’únic que caldria analitzar és que la “inversió” en
urbanització sigui assumible en funció del valor de mercat de les parcel·les un cop assoleixin la condició de solar. Així,
en aquesta fase, gairebé n’hi hauria prou amb comprovar que el valor estimat final és superior a l’inicial més la despesa
d’urbanització, entenent com a tal el conjunt de despeses de tot el procés (obres i projectes, indemnitzacions,
compensacions...).
Pel que fa a la proposta de gestió (c), cal incidir en la importància no només de la durada de cada una de les accions, sinó
l’ordre, el moment i la possibilitat de simultaniejar-ne algunes. A diferència dels anteriors apartats, en que s’han esmentat el
principals aspectes que caldria considerar, aquí s’enuncien un seguit d’accions no estrictament reglades que, ben anticipades,
i/o ordenades ens facilitarien, en el seu significat més ampli, la gestió del procés d’adequació:
c.1.- Actuacions prèvies i/o transitòries.
 Busca d’acords amb els propietaris o promotors per facilitar i/o anticipar la gestió urbanística i en el seu cas, la
modificació del planejament.
 Negociació amb altres administracions i companyies de servei amb vistes a determinar les previsions i el seu
finançament.
c.2.- Actuacions administratives.
 Determinació dels planejaments a modificar o redactar,
 Disseny de la gestió urbanística en funció de l’estructura de la propietat i les obres a executar. Delimitació dels
polígons d’actuació urbanística necessaris per a executar el planejament.
c.3.- Pla d’etapes. Estudi econòmic i financer.
 Anticipació de processos i possibilitats de simultaneïtat,
 Estimació de les repercussions de les parcel·les en paràmetres fàcilment intel·ligibles pels propietaris: per
parcel·la, per metre de sostre o sòl...
 Planificació dels pagaments: fragmentació i temporització.
El programa d'adequació
Així com de les anàlisis prèvies en general en podem tenir experiències no es pot dir el mateix respecte els programes
d’adequació. Aquesta figura de nova creació en la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, però,
s’assembla molt al que hem exposat com a anàlisi prèvia amb una tramitació administrativa reglada.
Així, l’article 12 de la llei 3/2009 defineix el programa d’adequació com:

“(...) el document que enumera el conjunt d’actuacions administratives que es proposen per a iniciar i executar la
regularització de la situació urbanística d’una urbanització, per a completar-ne les obres, per a proveir-la dels serveis
corresponents i, si s’escau per a reduir-ne parcialment o totalment l’àmbit inicialment previst d’urbanitzar.”
El mateix article 12 estableix que s’ha d’aprovar pel ple de l’ajuntament amb audiència a les persones interessades i també que
és un dels requisits per a acollir-se a les mesures de finançament de l’execució de la urbanització.
A l’article 13 es descriu el seu contingut de manera força genèrica:
“(...) ha d’establir les determinacions d’ordre jurídic, tècnic, econòmic i financer necessàries pera completar el
desenvolupament urbanístic de la urbanització (...)”
“(...) ha de contenir un pla d’actuació amb la previsió de fases i estimació de costos.”
“(...) ha de disposar de les mesures adequades per a impulsar la regularització de les situacions registrals de les
parcel·les(...)”.
Aspectes tots ells recollits en el que anteriorment hem esmentat com a anàlisi prèvia.

COMENTARI FINAL
El que s’ha exposat no té la pretensió de ser innovador ni exhaustiu. Cal entendre-ho únicament des de la voluntat de relacionar
aquells aspectes que considerem bàsics i que en la majoria dels casos incideixen en l’èxit de la gestió de desenvolupament i
execució d’una urbanització amb dèficits urbanístics. Sobretot abans del seu inici.
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MARC LEGAL
Ley de suelo [Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo]
Decret de mesures urgents en matèria urbanística [Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre]
28/05/07

Ley de suelo
Art 15 Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano
4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir
un informe o memoria de sostenibilidad económica, en que se ponderará en particular el impacto de
la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
5. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar
al órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima
que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución
urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y
económica a que se refiere este artículo.

16/10/07

DL de mesures urgents en matèria urbanística
Art 12 Sostenibilitat econòmica i ambiental
Inclou l’informe de sostenibilitat econòmica en:
Article 59 del Text refós de la llei d’urbanisme [POUM]
Article 61 del Text refós de la llei d’urbanisme [PAUM]
Article 66 Text refós de la llei d’urbanisme [PPU]
Article 110 Text refós de la llei d’urbanisme [Execució dels plans urbanístics]
Disposició transitòria segona:
3. L’informe de sostenibilitat econòmica a què fan referència els articles[....]s’aplica als instruments de
planejament aprovats inicialment amb posterioritat a l’1 de juliol de 2007.

Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
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MARC LEGAL
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya [Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol]

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal [POUM]
Art 59 TRLU – Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal
d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència 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 de serveis necessaris.

Programa d’Actuació Municipal [PAUM]
Art 61 TRLU – Documentació dels programes d’actuació urbanística municipal
d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi 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.

Planejament derivat [PPU]
Art 66 TRLU – Documentació dels plans parcials urbanístics
d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat
econòmica que ponderi 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.

Participació en el procés d’execució dels plans urbanístics
Art 110 TRLU – Concepte d’execució urbanística
6. Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen el seguiment d’aquesta activitat, que ha de considerar
la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte d’execució, d’acord amb el què disposa la legislació que regula el
règim d’organització i funcionament d’aquestes administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del què preveu la
legislació d’avaluació ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació estableix.
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA VS VIABILITAT ECONÒMICA
La viabilitat econòmica
COSTOS URBANITZACIÓ

TOTAL (€)

Superfície vials

12.096.000,00

Nivelació parceles (329.000m2)

3.000.000,00

Zones verdes

1.860.000,00

Estacions transformadores

675.000,00

Soterrament línia FECSA

600.000,00

Dipòsits de retenció i bombament

600.000,00

Depuradora

286.000,00

Connexions exteriors altres serveis

300.000,00

Pressupost d’Execució Material (PEM)

19.417.000,00

Pressupost Execució Contracte (PEC) – PEM x 1,19%

23.106.230,00
2

Cost urbanització €/m 90% sostre

59,71
2

COSTOS EDIFICACIÓ

PREU (€ / m sostre)

Costos d’edificació sostre clau 16a (industrial / logística)

886,99

Costos d’edificació sostre clau 16b (comercial / hoteler)

1.325,29

Costos d’edificació sostre clau 16c (comercial / terciari)

928,85
2

Cost construcció €/m sostre ponderat

910,16
2

INGRÉS PREVIST

PREU (€ / m sostre)

Ingrés sostre clau 16a (industrial / logística)

1.636,00

Ingrés sostre clau 16b (comercial / hoteler)

1.995,00

Ingrés sostre clau 16c (comercial / terciari)

1.754,00
2

Ingrés potencial €/m sostre ponderat

1.666,64

RESULTATS FINANCERS

PROMO Assessors Consultors, s.a.p.

Horitzó temporal

Taxa Actualització Real

TIR

(anualitats)

(%)

(%)

7

14,48

16%

VAN

PAYBACK
(anualitats)

+

6
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA VS VIABILITAT ECONÒMICA
La sostenibilitat econòmica
COMPTE FINANCER HISENDA MUNICIPAL INFORME SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

€

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Impostos directes

4.637

23.729

231.746

435.848

1.011.578

1.303.420

1.590.627

1.875.423

2.167.267

2.459.110

2.750.953

Sobre el capital

4.637

23.729

89.240

150.835

584.058

733.395

878.095

1.020.384

1.169.721

1.319.058

1.468.395

0
0
4.637

12.045
0
11.684

21.794
51.846
15.599

31.543
103.693
15.599

412.920
155.539
15.599

510.410
207.385
15.599

607.901
259.232
10.962

705.391
311.078
3.915

802.882
362.924
3.915

900.372
414.771
3.915

997.863
466.617
3.915

Sobre activitats econòmiques

0

0

142.506

285.013

427.519

570.026

712.532

855.039

997.545

1.140.052

1.282.558

Impost sobre activitats econòmiques

0

0

142.506

285.013

427.519

570.026

712.532

855.039

997.545

1.140.052

1.282.558

Impostos indirectes

0

997.750

997.750

997.750

997.750

997.750

997.750

0

0

0

0

Altres impostos indirectes

0

997.750

997.750

997.750

997.750

997.750

997.750

0

0

0

0

Impost sobre béns immobles
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre incr. valor terrenys nat. urb.

Impost sobre construccions, instal. i obres

0

997.750

997.750

997.750

997.750

997.750

997.750

0

0

0

0

Taxes i altres ingressos

119.948

239.896

391.694

543.493

695.291

847.089

159.250

191.100

222.950

254.800

286.650

Taxes

119.948

239.896

391.694

543.493

695.291

847.089

159.250

191.100

222.950

254.800

286.650

119.948

239.896

359.844

479.793

599.741

719.689

0

0

0

0

0

0

0

31.850

63.700

95.550

127.400

159.250

191.100

222.950

254.800

286.650

Ingrés corrent

124.585

1.261.376

1.621.191

1.977.091

2.704.619

3.148.260

2.747.628

2.066.523

2.390.217

2.713.910

3.037.603

Despesa corrent en béns i serveis

120.862

241.724

362.586

483.448

604.310

725.172

748.303

752.886

757.469

757.469

757.469

Reparacions, manteniment i con.

116.279

232.558

348.837

465.117

581.396

697.675

716.223

716.223

716.223

716.223

716.223

18.548
52.316

37.096
104.632

55.645
156.948

74.193
209.264

92.741
261.580

111.289
313.895

129.838
313.895

129.838
313.895

129.838
313.895

129.838
313.895

129.838
313.895

Taxa llicències d’obres
Taxa recollida i gestió residus comercials

Despesa servei enllumenat
Despesa servei parcs públics
Despesa servei neteja viària
Despesa servei recollida de residus sòlids

Altra despesa corrent (grups funcionals)
Despesa corrent

27.496

54.992

82.488

109.984

137.481

164.977

164.977

164.977

164.977

164.977

164.977

17.918,89

35.837,77

53.756,66

71.675,55

89.594,43

107.513,32

107.513,32

107.513,32

107.513,32

107.513,32

107.513,32

4.583

9.166

13.749

18.331

22.914

27.497

32.080

36.663

41.246

41.246

41.246

120.862

241.724

362.586

483.448

604.310

725.172

748.303

752.886

757.469

757.469

757.469

Contribucions especials

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estalvi brut corrent

3.723

1.019.652

1.258.605

1.493.643

2.100.309

2.423.088

1.999.325

1.313.637

1.632.748

1.956.441

2.280.134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.723

1.019.652

1.258.605

1.493.643

2.100.309

2.423.088

1.999.325

1.313.637

1.632.748

1.956.441

2.280.134

0

1.356.377

1.356.377

1.356.377

1.356.377

1.356.377

1.356.377

0

0

0

0

3.723

2.376.029

2.614.982

2.850.020

3.456.686

3.779.465

3.355.702

1.313.637

1.632.748

1.956.441

2.280.134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.723

2.376.029

2.614.982

2.850.020

3.456.686

3.779.465

3.355.702

1.313.637

1.632.748

1.956.441

2.280.134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.723

2.376.029

2.614.982

2.850.020

3.456.686

3.779.465

3.355.702

1.313.637

1.632.748

1.956.441

2.280.134

Passius financers
(Capítol IX despeses)

Estalvi net corrent
(Estalvi brut – passius financers)

Ingressos de capital no financers
(Capítol VI + Capítol VII + Contribucions especials)

Autofinançament
Despeses de capital no financeres
(Capítol VI + Capítol VII)

Capacitat / necessitat finançament
Variació neta actius financers
(Capítol VIII ingressos – Capítol VIII despeses)

Endeutament
(Capítol IX ingressos)

Saldo financer
Dèficit o superàvit públic
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LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
FRONTS I FONTS D’ANÀLISI
Actuacions previstes
figura planejament

Impacte econòmic Hisenda Municipal

POUM / PPU / ...

Liquidacions pressupostàries (ingrés i despesa)

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS

ANÀLISI ESTÀTICA
10% Aprofitament urbanístic
Reserves habitatge protecció pública
Reserves Equipaments
Costos econòmics implícits
Costos gestió urbanística
Costos Transformació urbanística / inversions
Compromisos solidaritat urbana

⇒

CAP 1

IMPOSTOS DIRECTES

CAP 2

IMPOSTOS INDIRECTES

CAP 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAP 6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES
CAP 1

PERSONAL

CAP 2

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

CAP 6

INVERSIONS REALS

Ingressos econòmics potencials
Posada al mercat del 10% [PPSH]

Estimació principals ratios econòmics i financers

ANÀLISI DINÀMICA

Evolució ingrés i despesa corrent (2.006 – 2.016)
Evolució Estalvi brut i Estalvi net (2.006 – 2.016)

Factor temps - Calendari previst

Evolució Càrrega financera (2.006 – 2.016)

Balanç econòmic global

Evolució % Deute viu sobre ingrés corrent (2.006 – 2.016)

PROMO Assessors Consultors, s.a.p.
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APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Sòl per desenvolupar – La nova ciutat (Hes.)

Classificació del sòl POUM (Hes.)

141,45

94,45

2.288,58

38,1

47,81

814,68

Sòl urbà

Prot. Sist

429.072

Activ. Econ.

PROMO Assessors Consultors, s.a.p.

LLIURE

PROTEGIT

781.551

334.951

Habitatge

Equip.

Parc urbà

Viari

Zones

Increment Habitatges i Població

Sostre màxim previst (m2)

HABITATGES

Sòl urbanitzable

1,52

POBLACIÓ

Sòl no urbanitzable

373,74

11.708

Nous habitatges

7.669

Parc actual htges

32.197

Nous Habitants

26.209

Població actual
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APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
La futura xarxa d’equipaments públics del municipi derivada del POUM
Equip. públics nous previstos (milions €)

Equip. públics previstos per grups funcionals (milions €)
39,37
39,22
39,37
39,22

48,44
48,71
40,79
40,79
24,16
24,16
22,53
22,93

AJUNTAMENT

20%

PROMO Assessors Consultors, s.a.p.

GENERALITAT

43%

4.2

4.3

4.4

4.5

Altres

4.1

Cultura i esports

ALTRES

2

Htge i benestar comunitari

1

1,16
1,16

Educaicó

ALTRES

Altres

1,84
1,84

Sanitat

36%

GENERALITAT

Generalitat

Serveis de caràcter general

AJUNTAMENT

Ajuntament

Protecció civi i seg. ciutadana

0,60
0,60

5,41
5,41
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APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
CAPÍTOL I – IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL I – IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III – TAXES

Previsió IBI

Previsió ICIO

Taxa servei municipal d’aigües

Actuacions significatives:

Actuacions significatives:

Taxa clavegueram

S1 / S5 / S11 / S16

S1 / S5 / S11 / S7

Taxa recollida escombreries
Taxa enllumenat

Previsió IAE

Taxa llicències urbanístiques

Actuacions significatives:

Taxa guals

S5

…

Actuacions significatives:

Previsió Plusvàlues

S1 / S5

Actuacions significatives:
S1 / S11 / S24

35

Milions €
30

Impacte IBI POUM

IBI

25

Milions €

14

Impacte ICIO POUM
ICIO

Impacte Plusvàlues POUM

Milions €

Impacte TAXES POUM

TAXES

12

20

25

10

15

20

8
15

6

10

Plusvàlues

10

4

5
5

2

IAE
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0
1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
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APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
CAPÍTOL I – DESPESA DE PERSONAL

CAPÍTOL II – DESPESA BÈNS CORRENTS I SERVEIS

Personal laboral

Increment despesa béns i serveis actuals

Personal funcionari

despesa béns i serveis nova ciutat construïda

Despeses productivitat
Despeses Seguretat Social

30

Milions €

Impacte despesa personal POUM

40

Personal

Impacte despesa bèns corrents

Bèns corrents

35

25
30

Impacte nova xarxa Equipaments

20
25
15

20
15

10
10
5
5
0
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
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0
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Gestió urbanística – Instruments de planejament urbanístic: Informe de sostenibilitat econòmica dels plans

APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Principals resultats estudi sostenibilitat econòmica

85,00

68,00

51,00

Ingrés corrent
34,00

25,00

17,00

Despesa corrent
0,00
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

20,00

15,00

Estalvi brut

10,00

5,00

Estalvi net
0,00
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

-5,00
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APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Principals resultats estudi sostenibilitat econòmica
ESCENARI I
FINANÇAMENT INVERSIÓ POUM SENSE NOU ENDEUTAMENT I POSSIBILITAT DE DISPOSAR DELS INGRESSOS CAPÍTOL VI

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

7.087.664,53

12.368.252,59

11.706.199,00

4.503.651,68

8.024.236,68

8.502.716,22

16.583.604,79

12.421.255,13

7.739.506,94

10.288.686,15

5.120.099,86

2.353.818,22

2.475.309,36

Inversió Real

7.042.426,83

12.368.252,59

11.480.395,74

4.413.304,70

7.933.889,69

8.412.369,24

16.493.257,81

12.330.908,14

7.649.159,96

10.198.339,16

5.029.752,87

2.263.471,23

2.384.962,37

Transf. capital otorgades

45.237,70

0,00

225.803,26

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

20.765.874,91

11.811.725,41

1.390.447,92

895.874,01

895.874,01

895.874,01

4.646.679,88

18.866.813,47

61.905.070,97

49.595.722,21

72.170.504,81

34.916.634,19

16.366.096,21

Alienació Inversions reals

19.602.244,72

11.675.263,13

2.918,36

0,00

0,00

0,00

3.750.805,87

17.970.939,46

61.009.196,96

48.699.848,20

71.274.630,80

34.020.760,18

15.470.222,20

Variació neta actius financers

0,00

-150,00

-24.192,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

Transf. capital rebudes

1.163.630,19

136.612,28

1.411.721,56

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

Contribucions especials

362.858,47

0,00

1.190.170,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superàvit/Dèficit compte capital

13.678.210,38

-556.527,18

-10.315.751,08

-3.607.777,67

-7.128.362,67

-7.606.842,21

-11.936.924,91

6.445.558,34

54.165.564,03

39.307.036,06

67.050.404,95

32.562.815,97

13.890.786,85

Estalvi net (-CE)

-1.375.401,17

-225.902,34

7.292.148,54

1.040.214,94

4.467.831,67

700.733,18

310.748,69

5.649.280,91

20.257.462,31

6.964.048,77

18.299.904,14

14.467.926,48

15.597.645,46

Passius Financers
(cap. IX ingressos)

2.003.153,00

0,00

11.905.814,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.305.962,21

-782.429,52

8.882.212,42

-2.567.562,74

-2.660.530,99

-6.906.109,03

-11.626.176,23

12.094.839,25

74.423.026,34

46.271.084,83

85.350.309,09

47.030.742,45

29.488.432,31

Despesa Inversió

Ingressos Inversió

SUP. / DEF. FINANÇAMENT

Efectes tangibles del POUM
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APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Principals resultats estudi sostenibilitat econòmica
ESCENARI II
FINANÇAMENT INVERSIÓ POUM SENSE NOU ENDEUTAMENT I SENSE DISPOSAR DELS INGRESSOS AFECTES A PPSH

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

7.087.664,53

12.368.252,59

11.706.199,00

4.503.651,68

8.024.236,68

8.502.716,22

16.583.604,79

12.421.255,13

7.739.506,94

10.288.686,15

5.120.099,86

2.353.818,22

2.475.309,36

Inversió Real

7.042.426,83

12.368.252,59

11.480.395,74

4.413.304,70

7.933.889,69

8.412.369,24

16.493.257,81

12.330.908,14

7.649.159,96

10.198.339,16

5.029.752,87

2.263.471,23

2.384.962,37

Transf. capital otorgades

45.237,70

0,00

225.803,26

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

90.346,99

20.765.874,91

11.811.725,41

1.390.447,92

895.874,01

895.874,01

895.874,01

895.874,01

9.554.394,10

30.279.498,91

21.890.479,78

27.442.156,60

8.008.227,67

2.948.852,35

Alienació Inversions reals

19.602.244,72

11.675.263,13

2.918,36

0,00

0,00

0,00

0,00

8.658.520,09

29.383.624,90

20.994.605,77

26.546.282,59

7.112.353,66

2.052.978,34

Variació neta actius financers

0,00

-150,00

-24.192,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

-8.114,00

Transf. capital rebudes

1.163.630,19

136.612,28

1.411.721,56

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

903.988,01

Contribucions especials

362.858,47

0,00

1.190.170,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superàvit/Dèficit compte capital

13.678.210,38

-556.527,18

-10.315.751,08

-3.607.777,67

-7.128.362,67

-7.606.842,21

-15.687.730,78

-2.866.861,03

22.539.991,97

11.601.793,63

22.322.056,74

5.654.409,45

473.543,00

Estalvi net (-CE)

-1.375.401,17

-225.902,34

7.292.148,54

1.040.214,94

4.467.831,67

700.733,18

310.748,69

5.649.280,91

20.257.462,31

6.964.048,77

18.299.904,14

14.467.926,48

15.597.645,46

Passius Financers
(cap. IX ingressos)

2.003.153,00

0,00

11.905.814,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.305.962,21

-782.429,52

8.882.212,42

-2.567.562,74

-2.660.530,99

-6.906.109,03

-15.376.982,10

2.782.419,88

42.797.454,28

18.565.842,40

40.621.960,88

20.122.335,93

16.071.188,45

Despesa Inversió

Ingressos Inversió

SUP. / DEF. FINANÇAMENT

Efectes tangibles del POUM
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APLICACIÓ REAL D’UN PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
EX. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Principals conclusions estudi sostenibilitat econòmica

Balanç corrent

El balanç fiscal positiu de la nova ciutat construïda es tangibilitza a partir de l’any 2.011.
Aquest creixement dels ingressos corrents consolida un estalvi net positiu creixent.
Els ingressos de capital potencials apareixen a partir de l’any 2.011. El període temporal
comprés entre els anys 2.007 i 2.011 aglutina la despesa en inversió més alta. Aquesta
diferència temporal entre necessitats de despesa i ingrés podria solventar-se mitjançant
dues vies alternatives:

Balanç de capital

Adelantar l’ingrés potencial mitjançant la posada al mercat del sòl en concepte de
10% d’aprofitament sense urbanitzar (l’Ajuntament aflora més aviat l’ingrés previst,
malgrat aquest sigui menor).
Rebre en concepte de 10% d’aprofitament aquells usos urbanístics que es puguin
destinar a finalitats diferents a les de l’habitatge protegit i poder finançar així
urgències puntuals d’inversió en Equipaments Públics municipals.

Finançament aliè

Malgrat tot, es preveu un dèficit de finançament de les inversions fins l’any 2.011
parcialment solventable mitjançant la concertació de nou endeutament.

Estratègia municipal

Els efectes del POUM en la Hisenda Local no són immediats, generen dèficits de
finançament fins l’any 2.011. Cal garantir la recaptació efectiva dels ingressos corrents i
cal decidir, avui, la millor opció entre les diferents possibilitats de recepció del 10%
d’aprofitament de les diferents actuacions previstes, tenint en compte les urgències
d’inversió en Equipaments Públics Municipals.
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CONCLUSIONS
LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA COM A OPORTUNITAT PERÒ AMB DIFICULTATS TÈCNIQUES
L’Estudi de sostenibilitat com a eina municipal de caire estratègic
Definició del paper de l’Administració en la política d’habitatge públic
Definició dels reptes de reequipar de la nova ciutat construïda (equipaments i dotacions)
Capacitat de finançament propi i/o aliè municipal
Aprofundir en la conveniència de l’agenda definida en el POUM, el pla d’etapes en un
PPU, etc. amb criteris econòmics i financers
Avançar la decisió de la qualitat del 10% d’aprofitament urbanístic sota criteris
d’oportunitat

Incertesa del Calendari i la programació (factor temps)
Dificultat en disposar de les dades i fonts estadístiques corresponents
Despeses anuals relatives a manteniment de vials/parcs urbans/equipaments
Vigència de les ponències cadastrals
Valors repercussió sòl/sostre (€/m2 sostre)
Volums de sostre urbà comercial, residencial, industrial vigents en el municipi

Coordinació interdepartamental (Hisenda, Intervenció, Urbanisme)
Coherència entre l’avaluació econòmica i financera del planejament amb l’estudi de sostenibilitat
econòmica
Costos de transformació urbanística imputables a l’Administració
Costos de construcció (PEM €/m2 sostre)

Repte de la sostenibilitat econòmica en planejaments de municipis amb vocació de 2ª residència
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Medi ambient

El Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats.
Isabel Alonso Fernández, cap de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme
de la Diputació de Barcelona.
El projecte de Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Olga Lanau i Rami, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.
El codi tècnic de l’edificació. Incidència en el control administratiu.
Joan Olona Casas, aparellador del Departament de Construccions
Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de Catalunya.

EL PROJECTE DE LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS

I. PRESENTACIÓ I MARC NORMATIU VIGENT
El projecte de Llei de prevenció i control ambiental de les activitats (en endavant LPCA) va
començar a gestar-se a principis del 2006, any en que es van començar a redactar els primers
documents de l’Avantprojecte, i ha estat impulsat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat.
La tramitació de l’Avantprojecte de llei va anar acompanyada d’un important procés
participatiu per part d’administracions, associacions i entitats empresarials amb la voluntat
d’aconseguir el màxim consens de tots els agents implicats.
Al juliol del 2007 l’Avantprojecte de llei ... /2007, de prevenció i control de les activitats, es
va sotmetre a informació pública i va rebre nombroses al·legacions, entre elles les de la
Diputació de Barcelona. Finalment, l’11 de febrer de 2009, el Govern de la Generalitat va
aprovar el Projecte de Llei i va iniciar la seva tramitació parlamentària pel procediment
d’urgència, fase en la que es troba actualment.
Abans d’entrar a considerar quines són les principals novetats que incorpora aquest projecte
de llei m’agradaria fer una referència al marc normatiu actual.
Com tots saben la vigent Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental (d’ara endavant LIIAA), va establir a Catalunya el model de
prevenció i control integrats de la contaminació instaurat per la Directiva 96/61/CE, del
Consell, de 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació
(IPPC), i, en aplicació de les competències en matèria de medi ambient de la Generalitat, va
fer estensiu aquest model d’intervenció més enllà de l’àmbit de les activitats de gran
incidència ambiental que aquesta preveia.
La disposició addicional sisena de la LIIAA deixava sense aplicació a Catalunya l’antic
Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat per Decret
2414/1961, de 20 de novembre, per entendre’l superat, i per tant, necessitava crear un règim
d’intervenció nou per a totes aquestes activitats que tot i no estar subjectes a directives, el
legislador català entenia que podien tenir una potencial incidència en el medi, si més no
moderada o baixa. Tot i així, el RAMINP va seguir vigent en la resta de l’Estat espanyol fins
que ha estat derogada de forma expressa per la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat
de l’aire i protecció de l’atmosfera.

Amb la Llei 3/1998 Catalunya s’avançava a la transposició estatal de la directiva europea que
no va arribar fins la Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació
(LPCIC)1. Aquesta llei, en el marc de les competències bàsiques estatals regula les activitats
encloses en el seu annex I, que són les mateixes que les de l’annex I de la Directiva IPPC i de
la LIIA, aquesta última amb alguna excepció, ja que l’annex I de la LIIAA inclou algunes
activitats contemplades a la Directiva 82/201 relativa al control dels riscos inherents als
accidents en els que intervinguin substàncies perilloses (SEVESO) transposada per Real
decret 1254/1999, que no es troben recollides a la llei estatal, ni a la Directiva IPPC, que no
obstant, permet la seva inclusió en la regulació interna. Totes dues lleis integren també
l’avaluació d’impacte ambiental.
L’entrada en vigor de la Llei 16/2002 va generar algunes disfuncions en l’aplicació de la
LIIAA per les diferències en la regulació de determinats aspectes vinculats a les activitats de
l’annex I, com són el règim del silenci administratiu i el termini de tramitació, que s’han
resolt aplicant directament la Llei estatal atès el seu rang de norma bàsica.
Alguns dels aspectes més significatius de la LIIAA, en aplicació dels principis de la
normativa europea són:
-

-

-

Control integrat de la contaminació, per tal d’evitar-ne la transferència d’un medi a un
altre i aconseguir un alt grau de protecció ambiental.
Integració de les diferents autoritzacions sectorials en matèria de medi ambient (aigua,
aire, residus, vibracions, sorolls), però també en matèria de seguretat, prevenció
d’incendis, protecció de la salut i sanitat animal.
Classificació de les activitats segons la seva incidència ambiental i modulació del
règim d’intervenció en funció d’aquesta. Modifica el tractament uniformista de les
activitats del RAMINP.
Introdueix un sistema de controls i revisions per a les activitats.
Té caràcter de llei procedimental i es remet a la normativa sectorial per a la regulació
dels aspectes substantius de la intervenció ambiental sobre les activitats.

La LIIAA va entrar en vigor al juny de 1999 i ha estat desenvolupada pel Decret 136/1999, de
18 de maig, modificat per Decret 143/2003, de 10 de juny, que aprova el Reglament de la llei
i adapta els annexos.
Posteriorment, la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, el Decret 50/2005, de 29 de març que la desplega i la Llei
12/2006, van modificar els terminis i els procediments d’adequació de les activitats existents
dels annexos I i II a la LIIAA.
Aquest nou règim d’adequació s’ha vist modificat per la Llei 17/2007, de 21 de desembre,
que estableix que les activitats de l’annex II.2 que disposen d’una llicència municipal per a
desenvolupar llur activitat actual i els equipaments i les instal·lacions públiques executats
d’acord amb un projecte degudament aprovat no s’han de sotmetre al procés d’adequació.

1

Recordem que la Directiva IPPC establia la transposició al ordenament intern dels Estats com a màxim als tres
anys de la seva entrada en vigor (el 30 d’octubre de 1999) i que l’Estat Espanyol va se condemnat per
incompliment de l’obligació de transposició dins d’aquest termini.
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II. OBJECTIUS DE LA LPCA
Aquesta és la situació de partida en la que s’emmarca el canvi normatiu del projecte de LPCA
que, tot i que la seva entrada en vigor comportarà la derogació de la llei vigent, comparteix els
mateixos principis bàsics als que m’he referit. A partir d’aquí, ens podem preguntar quins són
els objectius que persegueix el projecte de llei, o si més no, quins s’expliciten en la seva
exposició de motius, i que entenc que es poden simplificar en tres:
a) Adaptació a la nova legislació europea, estatal i catalana aprovada amb posterioritat a
l’entrada en vigor de la LIIAA
b) Superació de les dificultats detectades en la implantació del règim d’intervenció
ambiental integral introduït per la LIIAA
c) Simplificació dels procediments i reducció dels costos administratius que suporten les
empreses.
Pel que fa a l’adaptació normativa, en primer lloc, hem de destacar l’adaptació del
procediment d’autorització ambiental a què es subjecten les activitats incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Directiva 2008/1/CE del Parlament i del Consell, relativa a la prevenció i
control integrats de la contaminació (que deroga la Directiva 96/61 IPPC), al procediment
regulat a la Llei estatal 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació.
En aquest sentit, per exemple, el termini per resoldre les sol·licituds d’autorització de les
activitats de l’annex I.1 (les de la Llei estatal i Directiva europea) passa de 6 mesos a 10
mesos i, el sentit del silenci és negatiu. Es tracta d’una adaptació ja que aquest règim ja és
vigent i aplicable atès el caràcter de bàsica de la llei estatal.
En segon lloc, també s’integren els procediments de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la
qual es regulen els drets d’accés a la informació ambiental i d’accés a la justícia en
matèria de medi ambient i del Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.
Respecte del dret d’accés a la informació, l’article 10 regula la informació que ha de contenir
la base de dades ambiental. Aquesta base de dades serà establerta i gestionada pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la participació dels ens locals.
Respecte de l’avaluació d’impacte ambiental s’adapta el procediment al Reial decret legislatiu
1/2008 i s’inclou la fase prèvia a la redacció de l’estudi d’impacte, en la qual, l’òrgan
ambiental competent s’ha de pronunciar sobre el contingut i l’abast de l’estudi.
A més, en la classificació de les activitats s’estableixen llindars a partir dels quals
determinades activitats s’han de subjectar a avaluació d’impacte ambiental. D’aquesta manera
les activitats de l’annex II del Reial decret legislatiu 1/2008, no hauran d’efectuar el
procediment de consulta a l’òrgan ambiental del DMAH, sobre si l’activitat s’ha de subjectar
o no a avaluació d’impacte.
Per una altra banda s’incorpora a l’autorització ambiental l’autorització d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle.
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Els objectius de simplificació administrativa i de reducció de costos deriven, entre d’altres,
de l’Estratègia del Consell d’Europa de Lisboa de l’any 2000, de l’entrada en vigor de la
Directiva europea 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als Serveis en el Mercat
Interior (també coneguda com a Directiva Bolkestein o Directiva de Serveis), que obliga a
avaluar la legislació que afecta a les autoritzacions d’activitats econòmiques 2 i dels Acords de
Govern de la Generalitat de juny de 2007.
Per posar xifres, les previsions que fa el Govern de la Generalitat d’estalvi anual per a les
empreses amb l’entrada en vigor de la LPCA són d’uns 178 milions d’euros (un 5,38 % del
cost administratiu que suporten les empreses catalanes). D’aquests 178 milions d’euros, 102
milions d’euros es reduiran amb la modificació dels terminis de control, 41 milions d’euros
per la modificació del règim de revisió, i 35 milions amb la introducció del règim de
comunicació.
Segons també aquestes previsions, tan sols el 10% de les activitats que consten en els annexos
de la Llei hauran de disposar d’una autorització (unes 4.900 instal.lacions) o llicència
ambiental (unes 21.600). El 90 % restant (unes 235.000 activitats) estaran subjectes al règim
de comunicació.
III. NOVETATS DESTACABLES
A continuació analitzarem les principals novetats de la regulació de la LPCA en relació al
règim vigent, partint de la premissa que estem davant d’un projecte de Llei i, per tant,
subjecte encara a les modificacions que s’introdueixin en el tràmit parlamentari i que alguns
dels seus preceptes hauran de ser objecte de desenvolupament reglamentari.
1. Delimitació de l’àmbit mediambiental de la llei (art. 1 i DA 2A).
La LPCA segueix sent una llei procedimental. A diferència de la vigent Llei, en el
projecte de LPCA no s’integren dins del sistema d’intervenció que es regula, ni la
prevenció d’incendis, ni la seguretat i salut de les persones. La intervenció
administrativa en aquestes matèries es regeix per la normativa sectorial –com serà el
cas de la Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, actualment en tramitació parlamentària- i per la legislació de
règim local.
No obstant, el projecte de LPCA, en la seva disposició addicional segona, estableix
que els diferents àmbits d’intervenció sobre les activitats que siguin competència dels
ens locals, s’han de dur a terme en un únic procediment marc. Mentre no es reguli
aquest procediment marc, els ajuntaments hauran de facilitar la tramitació simultània
de tots els procediments de competència municipal que afectin una activitat.
2. Integració de la intervenció ambiental de determinades activitats en els procediments
d’autorització regulats en la normativa sectorial (art. 7.1.b), art. 31, art. 32 i art. 55)
El projecte de LPCA preveu que per a les activitats amb incidència ambiental però que
resten subjectes a altres autoritzacions sectorials de l’activitat per raó de la matèria,
s’integra la intervenció ambiental en la intervenció sectorial, sense necessitat d’una
autorització o llicència ambiental.
2

El termini de transposició finalitza a 31 de desembre de 2009.
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Aquest és el cas dels parcs eòlics, les instal.lacions solars fotovoltàiques i les activitats
extractives, que no estaran subjectes a autorització o llicència ambiental. La
intervenció ambiental i, per tant, la declaració d’impacte ambiental o l’informe
ambiental, amb els valors límits d’emissió associats, els controls i d’altres
requeriments ambientals, s’integren en els procediments d’autorització susbstantiva
que actualment tramita i resol la Direcció General d’Energia i Mines. En l’article 30.4
s’obre la porta a fer extensiu aquest règim a d’altres activitats que estiguin subjectes a
autorització substantiva.
Aquest model també s’aplica a la intervenció ambiental de les activitats recreatives i
els establiments de pública concurrència. L’avaluació ambiental s’integra en el
procediment de llicència regulat en la recent aprovada Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives (que va entrar
en vigor a l’agost i que està pendent de desenvolupament reglamentari) que ha derogat
la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia dels espectacles, les activitats recreatives
i els establiments públics.
3. Nova classificació de les activitats i règim d’intervenció: (art. 7)
La LPCA segueix bàsicament el mateix criteri de classificació de la LIIAA segons la
incidència ambiental alta o molt alta (annex I), moderada (annex II) o baixa (annex III)
de les activitats, però introdueix subclassificacions i alguna modificació. La majoria de
les activitats regulades, més d’un 95 per cent del conjunt, estan subjectes a algun
règim d’intervenció ambiental de competència municipal. La nova classificació és la
següent:
Annex I
Annex I.1 i I.2: Activitats subjectes a autorització ambiental de la Generalitat amb
declaració d’impacte ambiental.
Annex I.1: Inclou les activitats especificades en la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació. És a dir activitats subjectes a la
Directiva 96/61 (IPPC) i a la Directiva i legislació d’avaluació d’impacte ambiental.
Són activitats com ara les petroquímiques, les instal·lacions per al tractament de
superfícies o les granges de pors d’engreix de més de 2000 places.
Annex I.2: inclou les activitats, no contemplades en l’annex I.1 (no IPPC), que s’ha
considerat necessari sotmetre a una autorització ambiental i a declaració d’impacte
ambiental, ja sigui pel fet d’estar incloses en l’annex I del text refós de la llei
d’avaluació d’impacte ambiental, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de
gener, o bé en l’annex II d’aquesta mateixa norma i que per la seva incidència en el
medi s’han de sotmetre, en tot cas, a declaració d’impacte ambiental. En aquest últim
cas, amb la voluntat de simplificació, s’evita la consulta prèvia a la declaració
d’impacte ambiental, i per tant, s’elimina el procés d’escrining per determinar si les
activitats de l’annex II del Real decret legislatiu estan subjectes o no a DIA.
És el cas de les activitats de fabricació de ciment d’entre 200 i 500 tones diàries, les
instal.lacions de valorització de residus amb una capacitat superior a 100.000 t/a o les
granges de més de 300 vaques de llet.
Annex I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d’impacte ambiental amb una
autorització substantiva.
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S’inclouen els parcs eòlics, instal·lacions fotovoltàiques i activitats extractives.
Annex II: activitats subjectes a llicència ambiental municipal.
Annex II.A: activitats sotmeses a llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia
sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental.
Aquí s’inclouen els projectes d’activitats i/o instal·lacions no inclosos en l’annex I, i
que estant classificades als altres annexos estiguin dintre de zones PEIN o Xarxa
Natura.
Annex II.B: activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a
cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.
Com per exemple els tallers mecànics que disposin d’instal·lació de pintura, els
hospitals i clíniques amb més de 100 llits, els centres d’atenció primària amb
superfície superior a 750 m² o els camps de golf.
Annex III: activitats subjectes al règim de comunicació davant l’ajuntament. Sobre
aquestes activitats, incidirem més endavant.
En aquest annex es troben el 90 % de les activitats, la majoria de les petites i mitjanes
empreses com ara hotels de fins a 400 habitacions, tallers mecànics sense pintura,
centres d’atenció primària amb superfície fins a 750 m², serveis funeraris i cementiris,
cases de colònies, centres docents, apartaments turístics i d’altres.
Annex IV: activitats de competència municipal sectorial (art. 55).
Espectacles i activitats recreatives d’acord amb el catàleg dels espectacles, les
activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la legislació sobre
espectacles públics i activitats recreatives, incloses aquelles activitats recreatives que
formin part d’establiments inclosos en altres epígrafs dels annexos.
Com ja s’ha fet esment, aquestes activitats no estan sotmeses al règim de llicència
ambiental, sinó que la intervenció ambiental s’integra en el procediment sectorial
mitjançant informe ambiental municipal o comarcal.
4. Projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal (art. 56):
No estan sotmesos al règim de llicència ambiental, sinó que l’avaluació ambiental
s’integra en la tramitació del projecte corresponent. A més del tràmit d’informació
pública l’ajuntament pot incorporar el tràmit d’informació veïnal.
5. Activitats temporals i mòbils (art. 3, art. 53 i 54)
La LPCA exclou del seu règim d’intervenció les activitats temporals que, tot i estar
contemplades en els annexos I.2, I.3 i II, estan vinculades amb la construcció d’obres
d’infraestructures o instal·lacions de caràcter general i d’interès públic, i que han estat
previstes i avaluades en la declaració d’impacte ambiental del projecte de la
infraestructura o instal·lació corresponent.
Per una altra banda, les activitats mòbils i de caràcter temporal de l’annex II,
associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament
de residus o similars, que tenint la consideració d’activitat independent, no estiguin
associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables, resten
sotmeses al règim de comunicació.
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6. Règim de comunicació. Responsabilitat (art. 7.1.d i Títol IV, arts. 50 a 52):
Com és conegut, el projecte originari de la LIIAA preveia exclusivament el règim de
comunicació per a les activitats de l’annex III. Va ser en fase de tramitació
parlamentària que es va incloure, a petició dels sectors municipalistes que entenien
que aquest règim vulnerava les competències locals, la possibilitat de transformar,
mitjançant les ordenances municipals, el règim de comunicació per la necessitat
d’obtenir una llicència municipal.
Aquest és el model que va seguir l’Ordenança tipus reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions de la Diputació
de Barcelona (BOPB 131, de 2 de juny de 1999) 3 i tots els municipis de la província
que es van acollir a aquesta.
La LPCA, com ja preveu la LIIAA, subjecte les activitats de l’annex III al règim de
comunicació prèvia, però amb una diferència substancial amb la vigent Llei ja que els
ajuntaments no poden, mitjançant ordenança, substituir el règim de comunicació pel
règim de llicència.
Cal destacar a més que moltes activitats que fins ara estaven en l’annex II, subjectes a
llicència ambiental, ara passen a l’annex III, i per tant, subjectes a comunicació prèvia.
Aquest increment d’activitats subjectes a comunicació prèvia es deu, en part, a la
Directiva de serveis 4.
En canvi, es preveu que els ajuntaments puguin subjectar algunes activitats de l’annex
II, situades en determinades zones urbanes i amb determinada qualificació urbanística,
al règim de comunicació prèvia. S’exceptua d’aquesta facultat les activitats incloses en
l’annex II.A (sotmeses a consulta prèvia respecte al seu sotmetiment o no a avaluació
d’impacte ambiental) i les activitats subjectes als informes preceptius de la Generalitat
en matèria de medi ambient que regulen els articles 41 (residus, aire i aigua) i 42
(prevenció d’incendis forestals).
La comunicació s’ha de formalitzar un cop finalitzades les obres i instal.lacions
necessàries, que hauran d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística o
comunicació prèvia d’obres, així com per la resta de llicències sectorials necessàries.
En el cas que a la llicència urbanística o la comunicació no hi figuri un ús que es
correspongui amb el de l’activitat que es pretén exercir, s’ha de sol·licitar prèviament a
l’execució de les obres i instal·lacions, un informe urbanístic que acrediti la
compatibilitat.

3

Les úniques activitats que es mantenen en el règim de comunicació són les clíniques veterinàries i les activitats
d’argentament de miralls.
4
En aquest sentit, la Directiva de Serveis determina que en els sectors o activitats inclosos es podran mantenir
restriccions –així s’haurien de considerar les autoritzacions i llicències- quan hi hagi una raó imperiosa d’interès
general que ho justifiqui, en el ben entès que la restricció no podrà ser discriminatòria i haurà de ser
proporcionada, de forma que no es pugui aconseguir el mateix fi mitjançant una restricció menor. Per tant,
afavoreix el règim de la comunicació. Entre aquestes raons d’imperiosa necessitat tenen cabuda l’ordre públic;
seguretat pública i protecció civil; salut pública; protecció de consumidors i usuaris; seguretat vial o la protecció
del medi ambient i entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural.
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Pel que fa a la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud la LPCA preveu que
sigui la següent:
a) Projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte que per reglament es determini
que només cal memòria ambiental.
b) Certificació de tècnic competent, que acrediti que l’activitat i llurs instal·lacions
s’ajusten a l’estudi ambiental i al projecte o documentació tècnica presentada i es
compleixen tots els requisits ambientals.
Per reglament es podrà establir que a la comunicació s’hagi d’acompanyar també una
certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental o pels
serveis tècnics municipals en aquells casos en que es facin necessàries comprovacions
d’emissions a l’atmosfera, com sorolls, vibracions, lluminosa i d’altres, a l’aigua o la
caracterització de determinats residus.
Una vegada presentada la comunicació, es pot iniciar l’activitat (es suprimeix el
termini del mes que regula la vigent llei), sense perjudici que a l’inici de l’activitat
s’ha de disposar de les autoritzacions sectorials no ambientals que siguin preceptives.
En aquest punt és important destacar, que la LPCA introdueix una major garantia del
règim de comunicació en relació al règim de la vigent i estableix que la responsabilitat
del compliment dels requisits ambientals i del correcte funcionament de les activitats
de menys incidència ambiental, subjectes a comunicació, s’ha d’assumir amb major
grau per part dels titulars i els tècnics responsables de la seva instal·lació i obertura.
Per tant, entenc que el règim de comunicació tal i com es planteja en la LPCA
suposarà un canvi important a nivell de la intervenció municipal sobre la majoria de
les activitats, si més no, per a aquells ajuntaments que actualment es regeixen per
Ordenances com les de la Diputació de Barcelona, passant d’un control preventiu a un
control a posteriori mitjançant l’activitat inspectora. Per això, caldrà valorar els
recursos materials i jurídics que disposem i abordar la posició dels ajuntaments des de
la perspectiva de la responsabilitat derivada dels danys causats per aquestes activitats.
7. Controls i revisions
Pel que fa a les revisions, la novetat més important és que les activitats de l’annex III
no estan subjectes a revisions periòdiques i les de l’annex II, només ho estaran si ho
preveu la normativa sectorial. Per a la resta d’annexos la periodicitat és la següent:
annex I.1, cada 8 anys; annexos I.2 i I.3, cada 12 anys.
Pel que fa als controls es disminueix la freqüència dels controls periòdics. S’estableix
que les activitats de l’annex I.1 es subjecten a control periòdic cada 2 anys i les dels
annexos I.2 i I.3, cada 4 anys. Les activitats de l’annex II i IV també incrementen el
termini entre controls, que serà cada 6 anys. Aquests terminis tenen caràcter indicatiu i
es podran modificar en l’autorització o la llicència en funció de l’activitat que es tracti.
Les activitats de l’annex III es poden sotmetre a autocontrols periòdics mitjançant
ordenança municipal
8. Mesures d’allunyament de les activitats respecte dels nuclis de població (art. 9.4).
L’article 9.4 prescriu que la mesura d’allunyament de les activitats respecte a nuclis de
població només s’establirà quant ho prevegi el planejament urbanístic i, en el seu cas,
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la normativa sectorial que sigui d’aplicació o, amb caràcter excepcional, quan no es
puguin aplicar mesures o condicions tècniques que evitin les afeccions a l’entorn.
Recordem que l’article 4 del RAMINP establia que per a l’emplaçament de les
indústries considerades perilloses o insalubres, s’havia d’estar a les distàncies que
determinés el planejament urbanístic, i que en defecte d’aquest no es podrien emplaçar
a una distància inferior a 2.000 metres comptats des del nucli més pròxim de població
agrupada.
Tot i que el RAMINP va quedar sense aplicació a Catalunya amb l’entrada en vigor de
la LIIAA, el Tribunal superior de justícia de Catalunya ha seguit aplicant aquest criteri
sota el fonament que la LIIAA no pot comportar en cap cas una disminució de la
protecció ambiental i de les persones 5.
Entenem que aquest precepte intenta reforçar la justificació de no aplicació com a
regla general del criteri de la distància, sota l’argument que els conceptes de
perillositat, insalubritat, nocivitat i molèstia i les mesures d’allunyament respecte als
nuclis de població, van quedar substituïts a partir de la LIIAA, per la utilització de les
condicions i millors tècniques ambientals disponibles en cada supòsit per garantir la
protecció del medi ambient i la població, i en aquest sentit evitar aquest tipus de
pronunciaments jurisprudencials.
9. Informe urbanístic (art. 59)
El certificat de compatibilitat urbanístic de la LIIAA (art. 54 RIIAA) passa a
denominar-se informe urbanístic. Com a novetats destacar dos aspectes:
a) En el cas que l’activitat es pretengui ubicar en sòl no urbanitzable, l’informe
urbanístic ha d’indicar si el projecte urbanístic o pla especial corresponent, ha estat
o no objecte d’aprovació, als efectes de condicionar l’eficàcia de l’autorització
ambiental a l’esmentada aprovació.
b) L’informe urbanístic caduca en el termini que es fixi en el mateix informe i en el
seu defecte als 2 anys de la seva expedició.
L’informe urbanístic s’haurà d’emetre en el termini d’un mes. En cas que no s’hagi
lliurat, el sol·licitant podrà prosseguir la tramitació de l’expedient justificant la
sol·licitud. La LPCA també estableix que l’informe urbanístic desfavorable emès fora
de termini, però rebut pel DMAH abans de l’atorgament de l’autorització ambiental,
posa fi al procediment i arxiva l’expedient. Entenc que en aquest cas s’haurà de fer
resolució denegatòria.
10. Òrgans ambientals municipals i comarcals (art. 37)
La intervenció dels consells comarcals en substitució dels ajuntaments també es
modula en el sentit següent:
a) Municipis de 50.000 habitants o més. El règim vigent no varia i hauran de
constituir un òrgan tècnic ambiental.
b) Municipis de menys de 50.000 habitants i de més de 20.000 habitants. Poden
constituir un òrgan tècnic ambiental, però en cas contrari, aquestes funcions les
5

Veure les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala de lo contencioso 214/2007, de 6 de
març, o la 67/2008, de 24 de gener.
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assumeix el consell comarcal. Aquest tram s’introdueix de nou sense que sigui
necessària l’habilitació de la Ponència ambiental de la Generalitat.
c) Municipis de menys de 20.000 habitants. En principi correspon les funcions
d’avaluació ambiental a l’òrgan ambiental del consell comarcal, però la Ponència
ambiental de la Generalitat, prèvia audiència del consell comarcal, pot habilitar a
aquests ajuntaments per constituir òrgan ambiental propi si justifiquen capacitat
tècnica i de gestió suficient.
Per tant, com a novetat s’introdueix el tram segon que habilita als municipis de menys
de 50.000 habitants i de més de 20.000 habitants a crear ponències ambientals sense
necessitat d’habilitació de la Generalitat.
11. Especificitats de les explotacions ramaderes (art. 66)
D’acord amb l’article 66 de la LPCA, la validació del pla de gestió de dejeccions
ramaderes de l’explotació es continua fent en el si del procediment d’autorització,
llicència o comunicació ambiental.
En les explotacions ramaderes incloses en els annexos I i II, informarà el Departament
de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’agricultura i ramaderia
amb caràcter preceptiu i vinculant, havent-se de determinar, per reglament, un
procediment simplificat, així com el contingut del projecte i, en el seu cas, de l’estudi
d’impacte ambiental.
En les explotacions ramaderes de l’annex III, el pla de dejeccions es presentarà
juntament amb la comunicació i la documentació que estableix l’article 51.3 d’acord
amb les prescripcions i els efectes que es determinin reglamentàriament
12. Terminis de tramitació i règim del silenci (art. 27.5 i 47.3)
Els terminis de resolució i notificació màxims de les autoritzacions i llicències a
comptar de la data de presentació de la sol·licitud són els següents:
Annex I.1: 10 mesos (s’adapta al termini establert a la Llei estatal 16/2002)
Annex I.2: 8 mesos
Annex I.3: aquells que estableixi la normativa sectorial
Annex II.A i II.B: 6 mesos
El projecte de LPCA regula, a diferència de la Llei vigent en la que es reconeix el
règim de silenci positiu tant per a l’annex I com per a l’annex II, el règim de silenci
negatiu en cas de no resolució i notificació per part de l’Administració competent en el
termini establert. En aquest sentit, la persona sol·licitant podrà entendre desestimada la
seva sol·licitud d’autorització als efectes d’interposar el recursos procedents.
Recordem, tanmateix, que la Llei estatal 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control
integrats de la contaminació, d’acord amb la regulació europea de la matèria, ja
preveia el silenci negatiu, i per tant, com ja s’ha comentat en altres apartats, que aquest
règim ja era aplicable per a les activitats de l’annex I atès el caràcter bàsic de la
disposició estatal.
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13. Regulació de la intervenció administrativa en les modificacions substancials i no
substancials de les activitats (art. 58)
La LPCA fa un esbós del que serà el procediment administratiu per determinar si la
modificació té caràcter de substantiva o no i deixa pendent de desenvolupament
reglamentari la regulació dels paràmetres per tal de qualificar aquestes modificacions
com a substancials o no substancials sota els criteris de l’article 58: dimensió de
l’activitat; producció; recursos naturals emprats; volum, pes i tipologia dels residus
generats; qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals afectats; contaminació
produïda; risc d’accident; incorporació o augment en l’ús de substàncies perilloses i
acumulació de modificacions no substancials.
En aquest sentit, creiem que es necessari que s’elevin a rang normatiu els paràmetres i
criteris interpretatius que el DMAH aplica per a la consideració de les modificacions
com a substantives o no i que, ara per ara, no tenen cobertura legal.
14. Caducitat de les llicències i autoritzacions (art. 60) v
S’introdueix un precepte que regula la caducitat de les autoritzacions o llicències
ambientals quan no es sotmeten a control ambiental inicial. El termini de caducitat
serà aquell que s’estableixi en la resolució i en el seu defecte, transcorregut el termini
de quatre anys des de la data del seu atorgament, sense perjudici que el titular de
l’activitat té dret a obtenir una pròrroga del termini si justifica els motius i la necessitat
d’aquesta.
15. Clausura d’activitats (art. 64 i art. 78.3)
La LPCA incorpora un precepte específic en relació a la facultat de clausurar les
activitats que s’exerceixen sense autorització ambiental, llicència ambiental o
comunicació, com a procediment independent del procediment sancionador pertinent.
En aquest sentit, no fa més que recollir la doctrina jurisprudencial que estableix que en
aquests casos es podrà procedir a la clausura de l’activitat com a mesura de
restabliment de la legalitat. Aquesta clausura haurà d’anar precedida de la instrucció
del procediment administratiu i audiència prèvia de l’interessat, llevat en el cas que es
constati que de forma imminent existeix afecció o risc d’afecció al medi i a les
persones, en que es podrà acordar la suspensió provisional de l’activitat de forma
immediata.
Aquesta regulació intenta superar les dificultats d’interpretació dels arts. 41.5 i de
l’art. 53 de la LIIAA.
16. Cessament d’activitats (art. 65 i 66)
S’introdueix l’obligació expressa de comunicar el cessament de les activitats de a
l’òrgan ambiental competent. En aquesta comunicació s’haurà d’acreditar que s’han
pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la
incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduït al
mínim.
17. Règim sancionador (cap II, Títol IX)
En tant que la Llei és de caràcter procedimental i no contempla aspectes substantius
que es regulen en la normativa sectorial, no estableix un règim sancionador en matèria
de recursos naturals i agents contaminants i, en aquest sentit, es remet al règim
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sancionador, d’execució forçosa i de responsabilitat establerts per aquella normativa
sectorial específica.
S’exceptua d’aquest criteri les activitats de l’annex I.1 subjectes a la Llei 16/2002
estatal bàsica, ja que aquesta legislació sí que estableix una tipificació d’infraccions
procedimentals i materials que s’incorpora.
Les sancions, l’import de les quals s’actualitza, segueixen sent de caràcter pecuniari.
No obstant, per a les activitats de l’annex I.1 s’introdueixen altres tipus de sancions:
clausura definitiva o temporal, inhabilitació per a l’exercici de l’activitat, revocació o
suspensió de l’autorització i publicitat de la sanció.
18. Mesures de caràcter provisional (art. 83) i mesures d’execució forçosa: multes
coercitives (art. 87)
Es regulen les mesures provisionals a acordar en el marc d’un procediment
sancionador, si es constata el risc d’afecció greu per al medi ambient, la seguretat o la
salut de les persones tals com:
a) Mesures de correcció, seguretat o control
b) Precintament d’aparells o equips
c) Clausura temporal, parcial o total de les instal·lacions
d) Aturada de les instal·lacions
e) Suspensió temporal de l’autorització
Aquestes mesures també es podran acordar abans de l’inici del procediment
administratiu sancionador en casos d’urgència, d’acord amb el que estableix l’article
72.2 de la LRJPAC, és a dir, que la mesura s’haurà de confirmar o aixecar en l’acord
d’inici del procediment, que s’haurà d’adoptar en el termini màxim dels quinze dies
següents. En cas de no incoació del procediment en el termini màxim de quinze dies o
no pronunciament exprés sobre aquestes en la resolució d’inici, quedaran sense efecte.
Per una altra banda s’eleva la quantia de les multes coercitives, que no tenen caràcter
sancionador sinó de mesura d’execució forçosa per al compliment de les resolucions
administratives adoptades en compliment de la llei, fins a una quantia màxima de
3.000 euros i amb un màxim de tres consecutives.
19. Règim fiscal de les llicències ambientals. Harmonització de taxes (art. 88 i 89 i DA
6a)
El projecte de Llei intenta abordar i corregir l’excessiva disparitat que existeix
actualment entre les taxes municipals per a la tramitació administrativa dels
procediments subjectes a la intervenció de la vigent LIIAA, amb la finalitat de
disminució dels costos associats per als titulars de els activitats.
El tema és delicat atès que entrem en l’àmbit de l’autonomia local, i d’aquí el
recordatori de la llei de que la taxa tendirà a cobrir el cost del servei que constitueixi el
seu fet imposable i la remissió a la màxima tributària de que l’import de les taxes pels
serveis prestats no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de la qual es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.
En un altre intent de limitar la diferència entre taxes, s’introdueix la disposició
addicional sisena. Aquesta disposició habilita a la Comissió de Govern Local, òrgan de
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la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament de Governació i Administracions
Públiques, i integrat per per representants de la Generalitat i dels ens locals, a elaborar
propostes d’ordenances fiscals tipus reguladores de les taxes, amb la finalitat
d’harmonitzar el règim jurídic i fiscal de les llicències ambientals.
En aquest punt, només introduir la reflexió, que es previsible una disminució dels
ingressos municipals en concepte de taxes per la tramitació dels procediments
administratius d’autorització de les activitat de l’annex III, ja que l’activitat dels
serveis municipals en la tramitació d’una comunicació ambiental sempre serà inferior
a la d’un permís o llicència ambiental.
També, amb la finalitat de reducció de costos es preveu la introducció de bonificacions
a les empreses que disposin de sistemes d’ecogestió i ecoauditories de la Unió
Europea (EMAS).
20. Règim transitori
Aquells procediments que s’iniciïn abans de l’entrada en vigor de la llei sobre
activitats classificades en els annexos I i II de la LIIAA i que continuïn incloses en els
annexos I i II de la LPCA, seguiran la seva tramitació d’acord amb la LIIAA, llevat els
terminis de resolució, de caducitat i del silenci, en que s’aplicarà la nova llei.
Aquells procediments de llicència o permís ambiental (per Ordenança municipal)
sobre activitats de l’annex II i III de la LIIAA, iniciats amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la LPCA i que aquesta subjecta a comunicació de l’annex III, es resolen
mitjançant la notificació a la persona interessada que l’activitat queda sotmesa a
comunicació.
Pel que fa al règim de controls periòdics, en cas d’autoritzacions ambientals atorgades,
s’haurà d’estar al termini que aquestes estableixin. En cas de llicències ambientals que
no estableixin terminis específics s’apliquen els controls periòdics de la LPCA, amb el
termini que en el seu cas determina la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació.
En quant als terminis de revisió haurem d’estar als fixats per la LPCA.
IV.
PREVISIONS
REGLAMENTARI

ENTRADA

EN

VIGOR

I

DESENVOLUPAMENT

La LPCA preveu la seva entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació en el DOGC. Pel
caràcter d’urgència de la tramitació parlamentària i pel consens que sembla que hi ha entre els
diferents grups polítics de la necessitat de substituir la LIIAA, el projecte de llei es podria
aprovar a finals d’any.
Pel que fa al desenvolupament reglamentari també s’estableix el termini de 8 mesos a partir
de la publicació de la llei, amb la voluntat d’entrada en vigor conjunta de la Llei i de la
normativa reglamentària. A data d’avui encara no disposem de cap document de treball sobre
el reglament, però es possible que s’aprovin dos reglaments: el primer, per a les activitats de
competència de la Generalitat, i el segon, per a aquelles activitats de competència local. És
desitjable que d’igual manera que es va fer amb la llei, s’obri un procés participatiu de totes
les entitats i agents implicats.
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V. CONSIDERACIONS FINALS
Fins aquí una anàlisi d’aquells aspectes del projecte de LPCA que he considerat més
destacables. Per concloure, voldria fer algunes consideracions.
Tot i que el règim de comunicació per a les activitats de l’annex III no és nou i ja es preveia
en la LIIAA, són molts els ajuntaments que van adoptar un règim més intervencionista com el
que postulava l’Ordenança tipus de la Diputació de Barcelona. Sense entrar en el debat de la
conveniència o no d’aquest modalitat de control de les activitats, que en aquests moments, a
punt d’expirar el termini de transposició de la Directiva de Serveis, entenc que està superat, si
que crec que cal fer una reflexió sobre el canvi en la manera d’operar de tots els agents
implicats.
Per una banda, els titulars de les activitats i tècnics no es podran emparar en la supervisió que
fan els tècnics municipals i presentar projectes i certificacions deficients o amb mancances, ja
que la llei és clara respecte de la responsabilitat que assumeixen. D’altra banda, els tècnics
municipals passaran de tramitar llicències i avaluar projectes a realitzar un control a posteriori
de les activitats, i per tant, passaran d’informar llicències a inspeccionar activitats, a actuar
sobre fets consumats, i tots sabem que això implica un major grau de dificultat. Caldrà veure
si amb els recursos personals i tècnics de que disposen els ajuntaments podran fer front a
aquest canvi, tot tenint en compte a més que els ingressos en concepte de taxes disminuiran. I
per últim, també és necessari que els estaments judicials interioritzin ràpid aquest trasllat de
responsabilitat.
També afegir que, al meu parer, s’hauria de modular el missatge de simplificació amb el que
s’està presentant la llei. Evidentment, és necessari introduir mesures de simplificació i de
reducció de costos, però aquesta llei, que insistim, té un caràcter bàsicament procedimental,
no soluciona el problema de la gran complexitat i diversitat de normativa sectorial que recau
sobre les activitats. Podrem introduir mesures per agilitar procediments però la intervenció
sobre les activitats seguirà sent complexa.
Barcelona, 16 d’octubre de 2009

ISABEL ALONSO FERNÁNDEZ
Cap de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme
Diputació de Barcelona

alonsofi@diba.cat – Telèfon. 93 4049312
___________________________________________________________
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)
Diputació de Barcelona – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Recinte de l'Escola Industrial. Edifici del Rellotge
C/ Urgell 187, 2na planta. 08036 Barcelona
Tel 934 022 222. Fax 93 4020653. http://www.diba.cat/hua/
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EL PROJECTE DE LLEI DE PREVENCIÓ
I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS

ISABEL ALONSO FERNÁNDEZ
Cap de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme
Diputació de Barcelona

EL PROJECTE DE LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL
DE LES ACTIVITATS

I.

II.
III.
IV.

V.

PRESENTACIÓ I MARC NORMATIU
VIGENT
OBJECTIUS DE LA LPCA
NOVETATS DESTACABLES
PREVISIONS ENTRADA EN VIGOR I
DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI
CONSIDERACIONS FINALS

I. PRESENTACIÓ I MARC NORMATIU VIGENT
 DIRECTIVA 2008/01/CE, de 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control






integrats de la contaminació (IPPC)
LLEI 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental
(LIIAA). Desenvolupament reglamentari: Decret 136/1999, de 18 de maig, modificat
per Decret 143/2003, de 10 de juny
LLEI 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental al que estableix la llei 3/98 (LIIAA). Decret 50/2005, de 29 de
març.
LLEI 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis [...] i la llei 4/2004
LLEI 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres (Art. 24)

II. OBJECTIUS DE LA LPCA







Adaptació a la nova legislació europea, estatal
i catalana aprovada amb posterioritat a
l’entrada en vigor de la LIIAA
Superació de les dificultats detectades en la
implantació del règim d’intervenció ambiental
integral introduït per la LIIAA
Simplificació dels procediments i reducció dels
costos administratius que suporten les
empreses

III.NOVETATS DESTACABLES

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Delimitació de l’àmbit mediambiental de la llei (art. 1 i DA 2A).
Integració de la intervenció ambiental de determinades
activitats en els procediments d’autorització regulats en la
normativa sectorial (art. 7.1.b), art. 31, art. 32 i art. 55)
Nova classificació de les activitats i règim d’intervenció: (art. 7)
Projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal (art.
56)
Activitats temporals i mòbils(art. 3, art. 53 i 54)
Règim de comunicació. Responsabilitat (art. 7.1.d i Títol IV,
arts. 50 a 52)
Controls i revisions

III.NOVETATS DESTACABLES

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mesures d’allunyament de les activitats respecte dels
nuclis de població (art. 9.4).
Informe urbanístic (art. 59)
Òrgans ambientals municipals i comarcals (art. 37)
Especificitats de les explotacions ramaderes (art. 66)
Terminis de tramitació i règim del silenci (art. 27.5 i
47.3)
Regulació de la intervenció administrativa en les
modificacions substancials i no substancials de les
activitats (art. 58)

III.NOVETATS DESTACABLES

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Caducitat d’activitats (art. 64 i art. 78.3)
Clausura d’activitats (art. 64 i art. 78.3)
Cessament d’activitats (art. 65 i 66)
Règim sancionador (cap II, Títol IX)
Mesures de caràcter provisional (art. 83) i mesures
d’execució forçosa: multes coercitives (art. 87)
Règim
fiscal
de
les
llicències
ambientals.
Harmonització de taxes (art. 88 i 89 i DA 6a)
Règim transitori

IV. PREVISIONS ENTRADA EN VIGOR I
DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI



Entrada en vigor: 8 mesos des de la publicació en
DOGC.
Desenvolupament reglamentari: 8 mesos a partir de la
publicació de la llei

V. CONSIDERACIONS FINALS

ISABEL ALONSO FERNÁNDEZ
alonsofi@diba.cat – Telèfon. 93 4049312

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)
Diputació de Barcelona – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Recinte de l'Escola Industrial. Edifici del Rellotge
C/ Urgell 187, 2na planta. 08036 Barcelona
Tel 934 022 222. Fax 93 4020653. http://www.diba.cat/hua/

PROJECTE DE LLEI DE PREVENCIÓ I
SEGURETAT EN MATÈRIA
D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS,
ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I
EDIFICIS

1

1- ANTECEDENTS
2- SITUACIÓ ACTUAL DEL TRÀMIT DE LA LLEI
3- ESTRUCTURA DEL PROJECTE
4- CONTINGUT BÀSIC
5- DESPLEGAMENT NORMATIU POSTERIOR
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1- ANTECEDENTS
Per què una nova llei en matèria d'incendis?
1.

Anàlisi del risc d'incendis

2.

Regulació específica i més completa

3.

Canvis en la legislació mediambiental: llei 3/1998 de
27 de febrer
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2- SITUACIÓ ACTUAL DEL TRÀMIT DE LA LLEI
1.

Informació i tramesa de l'avantprojecte

2.

Aprovació del projecte a Comissió Govern Local

3.

Aprovació pel Govern de la Generalitat de Catalunya

4.

Entrada del projecte en el Parlament i presentació
del projecte sense esmenes a la totalitat

5.

En fase de comissió i resolució d'esmenes parcials

4

3- ESTRUCTURA DEL PROJECTE DE LLEI
• Exposició de motius
• 63 articles agrupats en 5 títols
• 5 disposicions addicionals
• 2 disposicions transitòries
• 1 disposició derogatòria
• 2 disposicions finals
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4- CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
Objectius bàsics
•

Determinar la distribució competencial en aquesta matèria

•

Determinar les normes que regulen les condicions de
seguretat en cas d'incendi

•

Determinar el règim d'intervenció administrativa en la fase
prèvia i la posterior

•

Determinar i regular la figura de les entitats col·laboradores
6

CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
• Objecte: Ordenar i regular les actuacions públiques de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis als establiments,
activitats, infraestructures i edificis a Catalunya
• Finalitats: Configurar un sistema integrador dels mecanismes,
protocols i actuacions que garanteixin uns elevats nivells de
seguretat
• Àmbit d'aplicació: "Tots" els establiments, activitats,
infraestructures i edificis (contingut de la pròpia llei)
7

CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
• Responsabilitat de tota la població en matèria de seguretat
• Responsabilitat especialment de tots els agents que
intervenen en el procés de legalització i explotació en totes
les fases (projecte, execució, posada en marxa, ús, i
manteniment)
• Responsabilitat específica de les Administracions Públiques
amb competència en la matèria
8

CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
LES ADMINISTRACIONS COMPETENTS
Els municipis
1.
2.

Garantir la seguretat en cas d'incendi (en especial funcions
normativa, de control, inspecció, informe i sancionadora)
Verificació de les condicions de seguretat en els supòsits en
els quals tinguin competència per concedir la llicència
d'activitats o obres
9

CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
LES ADMINISTRACIONS COMPETENTS
La Generalitat de Catalunya (Departament competent)
1.
2.
3.
4.
5.

Dissenyar el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Desenvolupar normativament el sistema
Realitzar la intervenció administrativa que d'acord amb la llei correspon a
la Generalitat
Autoritzar i controlar les entitats col·laboradores de l'Administració
Supervisar el sistema
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CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
Determinació de les condicions de prevenció i seguretat
• Reglaments tècnics dictats pel Govern de la Generalitat
• Instruccions Tècniques Complementàries aprovades pel Conseller
competent (caràcter reglamentari)
• Guies Tècniques no obligatòries que donaran criteris
interpretatius i aclariments
La planificació urbanística i la legislació sectorial relativa a
establiments, instal·lacions, edificacions, activitats o
infraestructures
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CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
RÈGIM D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL
•

Verificació

•

Acte de comprovació

RÈGIM D'INTERVENCIÓ DE LA GENERALITAT
1.

Intervenció prèvia: control preventiu per inici d'activitat,
obra nova o modificació significativa

2.

Intervenció de comprovació: acte realitzat in situ com a
requisit indispensable per a l'inici de l'activitat o posada en
funcionament de l'establiment o infraestructura

3.

Intervenció posterior: inspeccions i, si procedeix, aplicació del
règim sancionador
12

CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
Elements bàsics del control preventiu de la Generalitat
1.

Emissió d'informes de prevenció que ha de sol·licitar l'Administració
responsable de tramitar la llicència d'obres o activitat o autoritzar
la modificació significativa

2.

Correspon a la DGPEIS directament o a través d'Entitats
Col·laboradores autoritzades

3.

En el projecte es relacionen els supòsits en els quals és necessari
aquest control preventiu (annex 1) i també el règim de control en
activitats de caràcter esporàdic o puntual i tenen un tractament
diferenciat en el procediment i també en la resolució
13

Supòsits de l'annex 1:
1.

El sol·licitant de la llicència haurà de presentar el projecte
d'acord amb el que es determini per Ordre del Conseller
competent

2.

L'informe és vinculant, ha d'emetre's en dos mesos i si no
s'emet, el silenci és negatiu

Activitats de caràcter esporàdic o puntual
1.

L'autorizant de l'activitat sol·licitarà l'informe de
prevenció a la DG amb un mínim de 15 dies d'antelació

2.

En cas de no emetre's informe, s'entendrà favorable
14

CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
Elements bàsics de l'acte de comprovació
•

En general, en tots els supòsits en els quals es realitza el control
preventiu

•

El realitza una entitat col·laboradora prèvia sol·licitud del titular llevat
d'en infraestructures públiques (DGPEIS)

•

És un requisit necessari i amb ell es verificarà que es compleixen totes
les determinacions i prescripcions establertes per la legislació aplicable

•

Certificació favorable de l'acte de comprovació: lliurament a
l'Administració responsable i còpia a la DGPEIS
15

CONTINGUT BÀSIC DEL PROJECTE
Inspecció
•
•
•
•

Funció inspectora: Cos de Bombers i personal funcionari tècnic
adscrit a la DGPEIS i facultat per realitzar la funció
Deure de prestar la màxima col·laboració en les inspeccions: accés,
informació, documentació, etc.
Acta de les inspeccions amb un contingut detallat que inclou la firma
dels presents (dret dels representants a ser presents)
En cas d'incompliment normatiu s'atorgarà un termini per corregir
que es farà constar a l'acta o es comunicarà en un mes
16

Inspecció
•

En cas de risc important per a la seguretat de les persones,
es preveu l'adopció de mesures cautelars proporcionals al
risc i que no tenen caràcter sancionador (clausura temporal
total o parcial, precintament d'instal·lacions o maquinària,
etc.

•

Si transcorregut el temps atorgat per corregir no s'han fet
les modificacions, s'aplicarà el règim sancionador
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CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
Règim sancionador
•
•
•
•
•

Inclusió del concepte de responsable de l'incompliment i dels
responsables solidaris del pagament de les sancions
Tipificació d'infraccions: lleus, greus i molt greus
Sancions: distinció segons tipus d'infracció i sistema de graduació
segons intencionalitat, reincidència, risc, danys
Multes coercitives per forçar la correcció dels defectes trobats en la
inspecció
Regulació del procediment formal
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CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
Entitats Col·laboradores
•

Previsió en relació amb l'Administració Local

•

Competència i procediment per a la seva autorització i registre

•

Requisits generals, de personal, materials

•

Supervisió, control i inspecció

•

Suspensió de l'autorització

•

Règim sancionador: infraccions, sancions i procediment
19

CONTINGUT BÀSIC DE LA LLEI
Altres qüestions importants
•
•
•
•
•

Regulació de la intervenció municipal i aplicació del Reglament
d'Obres, activitats i serveis de 1995
Competències de l’Ajuntament de Barcelona
Simultaneïtat de la comprovació prèvia d'incendis i del
control inicial ambiental
Procediments en tràmit abans de l'entrada en vigor de la llei i
exigència de compliment de la normativa vigent en la data de
sol·licitud de la llicència d'obres
Entrada en vigor: 2 mesos després de la seva publicació
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5- DESPLEGAMENT NORMATIU POSTERIOR
•

Contingut del projecte tècnic

•

Certificat acreditatiu de l'acte de comprovació

•

Reglament regulador de les entitats col·laboradores

•

Reglaments Tècnics i Instruccions Tècniques
Complementàries
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EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

CTE
1. QUÈ ES?
2. ORIGEN
3. PRINCIPIS
4. ENFOCAMENT
5. OBJECTIUS
6. CALENDARI
7. L’ARQUITECTURA TÈCNICA EN EL CTE
8. AGENTS

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

1. QUÈ ES?

• COMPILACIÓ NORMATIVA QUE:
– Recull el coneixement científic en un sector
productiu –L’edificació– Estableix uns requisits mínims
– Incorpora una metodologia ordenada
– Té un caràcter reglamentari

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

2. ORIGEN

•La LOE i el seu mandat al Govern
•El caos normatiu del sector
•La demanda de la societat

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

3. PRINCIPIS
1.

De la LOE al CTE: Marc de QUALITAT

2.

Relació amb altra NORMATIVA TÈCNICA

3.

CODIS, enfocaments, tendències INTERNACIONALS

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

3. PRINCIPIS
1.

De la LOE al CTE: Marc de QUALITAT
(LLEI 38/1999 DE 5 NOVEMBRE)

• Assegura la qualitat mitjançant el compliment
dels requisits bàsics dels edificis i l’adequada
protecció dels interessos dels usuaris
• Estableix les garanties necessàries per a
l’adequat desenvolupament del procés
• Obligacions i Responsabilitats dels agents
que intervenen en el procés.

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

3. PRINCIPIS
2.

Relació amb altra NORMATIVA TÈCNICA

• Consideració de la Reglamentació
europea en l’elaboració del CTE
• Desapareixen les NBE
• S’incorporen els conceptes de les NBE, en
preparació i revisió actualment
• Normes d’altres administracions que poden
completar el CTE
Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

4. ENFOCAMENT

MODEL NORDIC
REQUISITS
PART I

PRESTACIONS
EXIGÈNCIES

PART II

MÈTODES DE
VERIFICACIÓ

SOLUCIONS
ACCEPTADES
Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

4. ENFOCAMENT

MODEL NORDIC

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

5. OBJECTIUS

1. Establir les exigències bàsiques de qualitat (EB)
dels edificis i de les seves instal.lacions
2. Determinar els procediments per acreditar el
compliment dels requisits bàsics amb suficient
garanties tècniques
3. Foment de la innovació i el desenvolupament
tecnològic
PRESTACIONS

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

5. OBJECTIUS
OBJECTIU 1

1.

Establir les exigències bàsiques de qualitat (EB) que han
de complir els edificis per satisfer els requisits bàsics(RB)
de (LOE Art.3 1.b) i 1 c)):
» SEGURETAT
» HABITABILITAT

–

LOE Art. 3 1.a) RB de FUNCIONALITAT no
contemplat en el mandat de la LOE però degut a la Llei
Universal de les persones amb discapacitat
posteriorment es farà un Document bàsic d’
Accessibilitat.
Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

5. OBJECTIUS
OBJECTIU 2

1.

Les exigències bàsiques de qualitat (EB) han de complirse en:
• EL PROJECTE
• LA CONSTRUCCIO
• EL MANTENIMENT I LA CONSERVACIÓ DELS
EDIFICIS I LES SEVES INSTAL.LACIONS (ART. 1.4)

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

5. OBJECTIUS
OBJECTIU 3:

Foment de la innovació i el desenvolupament
tecnològic

1. Caràcter prestacional. Porta oberta a noves tècniques i nous
criteris de disseny.
2. Avanç per la qualitat i sostenibilitat dels edificis
3. Acostament als criteris de Kioto
4. Acostament a les recomanacions integradores europees

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

6. L’ARQUITECTURA TÈCNICA EN EL CTE
Presentació de 264 al.legacions al 1er.
Projecte (248 incorporades)
Participació amb APCE y CSCAE
elaborant propostes conjuntes
Col·laboració amb el nou equip del
Ministeri de “Vivienda” i amb el “Instituto
Eduardo Torroja”
Compromís per elaborar guies tècniques
d’ aplicació del CTE i altres Documents
Reconeguts
Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

7. AGENTS
PROJECTISTA
SOTSPROJ.

PROMOTOR

DdO
DdEO

PROPIETARI

CONSTRUCTOR
SOTSCONSTR.

SUBMINISTRADORS
FABRICANTS

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

RD 314/2006 CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ
ESTRUCTURA :
* el RD pròpiament dit
* Part I del CTE:
Disposicions de caràcter general
Exigències bàsiques que han de satisfer els
edificis
* Part II del CTE:
Documents Bàsics (DB)
DB que donen compliment
a les exigències bàsiques determinades a la part I
del CTE

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

RD 314/2006 CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ
Disposició derogatòria única: derogació normativa

A partir de l’entrada en vigor d’aquest RD (29-03-06)
- RD 1650/1977 Normativa de Edificació
- NBE CT-79
- NBE AE-88
- NBE QB-90
- NBE FL-90
- NBE EA-95
- NBE CPI/96
- NB IISDA-75
- RD 2816/1982: Reglament General de Policia d’espectacles
i Activitats recreatives.
- art. 2 al 9 (ambdós inclosos)
- art. 20 al 23 (ambdós inclosos)
excepte l’apartat 2 de l’art.20 i
l’apartat 3 de l’art.22
Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

Relació amb altra NORMATIVA TÈCNICA
Normes que es mantenen i que coexisteixen amb
el CTE, que seran referències externes:
»RSCIEI
»EHE
»EFHE
»REBT 2002
»NSCE-02

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

AMBIT APLICACIÓ

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

ÀMBIT D’APLICACIÓ
El CTE serà d’aplicació a les obres i edificis segons els termes establerts en la LOE i :
– Obres de nova construcció, excepte aquelles construccions amb senzillesa tècnica i
escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic i que es
desenvolupin en una única planta i no afectin a la seguretat de les persones.
– Obres d’ampliació, modificació, reforma i rehabilitació(1) en edificis existents,
sempre i quan aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i, en
el seu cas, en el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats
– Canvi d’ús de l’edifici, encara que això no impliqui necessàriament la realització
d’obres, s’haurà de comprovar el compliment de les exigències bàsiques del CTE.
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(1) S’entén

per obres de rehabilitació aquelles
destinades a l’adequació estructural, l’adequació
funcional o la remodelació d’un edifici amb
habitatges (modificació de la superfície
destinada a habitatges o el nombre d’habitatges;
o remodelació d’un edifici sense habitatges amb
finalitat de crear-los). S’entén com a obra de
rehabilitació integral la destinada a tots els fins
anteriors.
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Art.2 de la Part I del CTE especifica
que la classificació dels edificis i
les seves zones serà segons el que
es disposa a l’article 2 de la LOE.
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ELS USOS PRINCIPALS DELS EDIFICIS ES CLASSIFIQUEN EN ELS
SEGÜENTS GRUPS:

a) Administratiu, sanitari, religiós, residencial de tot tipus,
docent i cultural
b) Aeronàutic, agropecuari, energia, hidràulic, miner,
telecomunicacions, transports (terrestre, marítim i fluvial),
industrial, naval, enginyeria de sanejament i higiene i
accessori a les obres d’enginyeria i la seva explotació.
c) Totes les altres edificacions d’usos no inclosos en els
grups anteriors.
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CONDICIONS GENERALS
La responsabilitat d’aplicació del CTE és dels agents que
participen en el procés d’edificació (LOE cap.III) i es mantenen les
seves funcions tal com es defineixen en la Llei d’Ordenació de
l’Edificació.
·

S’haurà de justificar el compliment del CTE adoptant solucions
tècniques basades en els DBs o bé amb solucions alternatives
equivalents sota la responsabilitat del projectista i prèvia
conformitat del promotor i justificades documentalment.
·
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CONDICIONS GENERALS

· Pels productes, equips o sistemes el CTE estableix
l’obligatorietat del Marcatge CE, quan procedeixi, i incorpora el
reconeixement específic de marques, segells, certificacions de
conformitat reconeguts per les Administracions Públiques
competents.
. Pel que fa els productes innovadors s’amplia l’avaluació
tècnica favorable de la seva idoneïtat per l’ús previst mitjançant els
Documents d’Idoneïtat Tècnica (DIT), els Documents d’Adequació
a l’ús (DAU) i altres..
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CONDICIONS DE PROJECTE
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CONDICIONS DEL PROJECTE
El projecte d’edificació es podrà desenvolupar en dues etapes a
efectes de tramitació administrativa, projecte bàsic i projecte
d’execució, i defineix el seu contingut en l’annex I de la Part I .
·

El projecte bàsic no serà suficient per començar la construcció
de l’edifici.

·

Els arquitectes tècnics podrem redactar projectes bàsics en els
casos en que estem habilitats per redactar projectes d’execució,
que és el cas d’obres del grup c (LOE art.2).
·

Quan el projecte executiu incorpori projectes parcials o d’altres
documents tècnics necessaris per al seu desenvolupament, s’han
d’integrar en el projecte sota la coordinació del projectista
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CONDICIONS DEL PROJECTE
l’annex I de la Part I
1.

On es detalla el contingut del projecte

2.

Incloure és la justificació del compliment del CTE, durant els períodes transitoris i a la
memòria del projecte, s’ha d’indicar l’opció adoptada pel compliment del CTE, és a dir, si
el compliment de les prestacions de l’edifici es satisfà mitjançant els Documents Bàsics
corresponents o bé amb la normativa anteriors al CTE (NBE).

3.

Si el projecte es desenvolupa en dues fases, projecte bàsic i projecte d’execució, a la
memòria del projecte Bàsic es prendrà el compromís de compliment del CTE, definint
les prestacions que ha de satisfer l’edifici. A la memòria del projecte d’Execució es
desenvoluparan, amb els documents necessaris, els compromisos fixats en el projecte
bàsic.
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CONDICIONS DEL PROJECTE
l’annex I de la Part I

4. Obligatorietat d’incloure al projecte d’execució (com a annex a la
memòria) les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici.
5. Obligatorietat de prescriure a la memòria del projecte que els
productes emprats en la construcció hauran de disposar de
marcatge CE.
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CONDICIONS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Es realitzarà d’acord al projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director d’obra prèvia
conformitat del promotor.
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CONDICIONS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Controls durant el procés de la construcció per part del director
d’execució de l’obra :
1.

2.
3.

Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes:
•
A) Control de la documentació dels subministraments (obligat
marcatge CE)
•
B) Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de
idoneïtat
•
C) Control mitjançant assaigs
Control de l’execució de l’obra
Control de l’obra acabada
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1. Control de recepció en obra
A) Documentació dels subministraments:
– DOCUMENTS ORIGEN: FULL DE SUBMINISTRAMENT I
ETIQUETATGE
– CERTIFICATS DE GARANTIA FABRICANT FIRMAT PER PERSONA
FISICA
– DOCUMENTS DE CONFORMITAT O AUTORITZACIONS
ADMINISTRATIVES ( tipus AITIM)
– MARCATGE CE- ESPECIFICANT TOTES LES
CARACTERÍSTIQUES
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1. Control de recepció en obra
B) Distintius de qualitat i avaluacions tècniques de idoneïtat
dels productes i sistemes PEL SUBMINISTRADOR. El DdEO
verificarà que la documentació és correcta i pot ser admesa.
–
–

–
–

NO MARCATGE CE
MARQUES, SEGELLS, CERTIFICACIONS DE CONFORMITAT
(certificacions voluntàries de productes que faciliten el compliment de les
exigències bàsiques del CTE).
CERTIFICACIONS VOLUNTÀRIES poden ser reconegudes per les
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COMPETENTS.
PRODUCTES I SISTEMES INNOVADORS es regula una AVALUACIÓ
TÈCNICA FAVORABLE de la seva IDONEÏTAT per l’ús previst.
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1. Control de recepció en obra
C) Mitjançant ASSAIGS
– FACILITEN EL COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES
DEL CTE
– SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE
– ORDENATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
– CRITERIS ESTABLERTS:
» MOSTREIG
» ACCEPTACIÓ O REBUIG
» ACCIONS ADOPTAR
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2. Control de l’execució de l’obra
•

Verificacions i controls a realitzar a cada unitat d’obra:
1.
2.
3.

•
•

REPLANTEIG
MATERIALS QUE S’UTILITZIN
CORRECTA EXECUCIÓ I DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS
CONSTRUCTIUS I LES INSTAL.LACIONS

Compatibilitats amb els diferents productes, elements i
sistemes constructius
Adoptaran els mètodes i procediments contemplats en
les avaluacions tècniques d’idoneïtat dels productes i
sistemes innovadors.
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Control de l’execució
EN LA RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA ES PODRAN
TENIR EN COMPTE LES VERIFICACIONS
REALITZADES PER LES ENTITATS DE CONTROL DE
L’EDIFICACIÓ
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3. Control de l’obra acabada
• Proves de serveis:
–
–
–
–

segons projecte
ordenades per la DF
legislació aplicable
voluntàries

• Proves realitzades:
– conjunt de l’edifici
– parcial o total a les instal·lacions
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CONDICIONS DE L’EDIFICI
Es reforça el paper del Llibre de l’Edifici constituint-se en una eina
bàsica perquè els propietaris i usuaris puguin exercir les seves
obligacions relatives al manteniment de l’edifici. La LOE ja definia el
seu contingut, existint un decret autonòmic específic (206/1992) .
S’inclourà en el Llibre de l’Edifici la documentació del control de
recepció en obra de productes, equips i sistemes que s’incorporen
a l’obra.
Contindrà les Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici
acabat amb el seu pla de manteniment programat
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CONDICIONS DE L’EDIFICI
Crea la figura legal del “Tècnic de Manteniment”
Manteniment ,
existent en altres països d’Europa, obligant els
propietaris a dur a terme el pla de manteniment i
encarregar a un tècnic competent les operacions
programades pel manteniment de l’edifici i de les
seves instal·lacions. Documentant, durant la vida útil
de l’edifici, totes les intervencions, consignant-les en
el Llibre de l’edifici
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PROPIETARIS EN EL CTE
CTE: “llevar a cabo un plan de mantenimiento del
edificio, encargando a técnico competente las
operaciones programadas para el mantenimiento
del mismo y sus instalaciones”
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DOCUMENTACIÓ DEL SEGUIMENT DE L’OBRA

.

–
–
–
–

·
·
·
·

.

Llibre d’incidències en matèria de seguretat i salut
Projecte, amb els seus annexes i modificacions
Llicència d’obres
L’Obertura del Centre de Treball
El Certificat Final d’Obra amb els dos annexes,
–
el a) descripcions de les modificacions introduïdes durant l’obra
acceptades pel promotor i compatibles amb les condicions de la llicència.
–
I el b) amb la relació dels controls realitzats durant l’execució de
l’obra i els seus resultats.
El Llibre d’ordres
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DOCUMENTACIÓ DEL CONTROL DE L’OBRA
DdEO RECOPILAR LA DOCUMENTACIÓ DEL CONTROL

–

REALITZAT(verificant que s’ajusta a l’establert segons projecte i
modificacions)
–

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES INCLOU:
1. Control de recepció
2. Control de l’execució
3. Control de l’obra acabada
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DOCUMENTACIÓ DEL CONTROL DE L’OBRA
– Obligació del constructor de facilitar al DdO i al DdEO tota la
documentació sobre els productes, així com les instruccions
d’ús i manteniment i de les seves garanties
– Tanmateix si es considera necessari el DdEO pot utilitzar tota la
documentació preparada pel constructor com part de la
documentació de control de qualitat
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CERTIFICAT FINAL D’OBRA
DdEO CERTIFICARÀ:
• HAVER DIRIGIT L’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA I EL SEU CONTROL
• I QUE S’HA REALITZAT SEGONS EL PROJECTE, AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ
EXIGIDA I LES NORMES DE BONA CONSTRUCCIÓ

DdO CERTIFICARÀ:
• L’EDIFICACIÓ S’HA REALITZAT SOTA LA SEVA DIRECCIÓ, D’ACORD AMB EL
PROJECTE PRESENTAT EN LA SEVA LLICÈNCIA I TOTA LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
• DISPOSADA L’EDIFICACIÓ PER LA SEVA UTILITZACIÓ AMB BASE A UNES
INSTRUCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
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ANNEX CERTIFICAT FINAL D’OBRA
A) DESCRIPCIÓ DE LES MODIFICACIONS que
hagi sofert el projecte previ acord amb el promotor i
compatibilitat amb la llicencia atorgada
B) RELACIÓ DELS CONTROLS REALITZATS
DURANT L’OBRA I ELS SEUS RESULTATS
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(Annex II de la Part I)

La documentació del seguiment de l’obra,
obra una vegada
acabada l’obra, serà dipositada pel DdO en el col.legi
Professional corresponent o , en el seu cas, en l’Administració
Pública competent, que asseguri la seva conservació i el
compromís d’emetre certificacions del seu continguts a
requeriments dels que acreditin un interès legítim
La documentació del seguiment del control de l’obra, una
vegada acabada l’obra, serà dipositada pel DdEO en el col.legi
Professional corresponent o , en el seu cas, en l’Administració
Pública competent, que asseguri la seva tutela i el
compromís d’emetre certificacions del seu continguts a
requeriments dels que acreditin un interès legítim
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EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL
– resistència i estabilitat DB-SE-1
– aptitud per al servei
DB-SE-2
Aplicació als següents aspectes:
– Accions en l’edificació
– Fonaments
– Estructura d’acer
– Estructura de fàbrica
– Estructura de fusta
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EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS
D’INCENDI
–
–
–
–
–
–

propagació interior DB-SI-1
propagació exterior DB-SI-2
Evacuació d’ocupants DB-SI-3
instal·lacions de protecció contra incendis DB-SI-4
intervencions de bombers DB-SI-5
resistència al foc de l’estructura DB-SI-6
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EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS
D’UTILITZACIÓ ENFRONT A:
–
–
–
–
–
–
–
–

risc de caigudes DB-SU-1
risc d’impacte o d’enganxades (portes) DB-SU-2
risc de quedar tancat (immobilització en recintes tancats) DB-SU-3
risc per il·luminació inadequada DB-SU-4
risc per situacions amb alta ocupació DB-SU-5
risc d’ofegament DB-SU-6
risc causat per vehicles en moviment DB-SU-7
risc causat per l’acció del llamp DB-SU-8
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EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SALUBRITAT
–
–
–
–
–

Protecció enfront a la humitat DB-HS-1
Eliminació de residus DB-HS-2
Qualitat de l’aire interior DB-HS-3
Subministrament d’aigua DB-HS-4
Evacuació aigües residuals DB-HS-5
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EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA
–
–
–
–
–

limitació de la demanda energètica DB-HE-1
rendiment de les instal·lacions tèrmiques DB-HE-2
eficiència energètica de les instal·lacions DB-HE-3
d’il·luminació
contribució solar mínima a l’ACS DB-HE-4
contribució fotovoltaica mínima d’ energia elèctrica DBHE-5
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DB-HR Protecció davant al soroll
• Raons de la tardança en la seva integració en el Codi
Tècnic:
- Està pendent l’ aprovació del Reglamento de la “Ley del Ruido”
(Mº de Medio Ambiente).
- Finalitzar la campanya d’ assaigs inter-laboratoris de materials i
sistemes.
- Completar l’ estudi de comportament real de l’aïllament acústic en
més de 600 edificis.

• Objectius que es persegueixen:
- Garantia de seguretat tècnic-jurídic pels agents
- Evitar la incertesa que generen els assaigs in-situ
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DOCUMENTS RECONEGUTS DEL CTE
•ESPECIFICACIONS I GUIES TÈCNIQUES O CODIS
DE BONES PRÀCTIQUES
•MÈTODES D’AVALUACIÓ, PROGRAMES
INFORMÀTICS.

Documento
Reconocido

•SENSE CARÁCTER REGLAMENTARI

DR-XYZ-05

•REGISTRE PUBLIC

•RECONEGUTS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
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PART 2

DB HS

RITE

DB HR

REBT

DB HE
DB SU

CTE

DB SI
DB SE

DB SE
SE-A
DB SE
SE-AE

ALTRES REGLAMENTS

PART 1
DOCUMENTS
RECONEGUTS
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Art. 6 de la part I Condicions de projecte

Nova definició: “projecte d’edificació” i no
com “projecte arquitectònic”
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POSIBLE NOU MARC DE RESPONSABILITATS
•La responsabilitat dels subministradors de productes, equips i
sistemes
•La responsabilitat de les entitats certificadores de segells i
marques de qualitat voluntàries, i avaluacions de idoneïtat dels
productes innovadors
•La responsabilitat del constructor
•La responsabilitat dels propietaris i usuaris
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REIAL DECRET 314/2006 / PART I : DISPOSICIONS,
CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES I
EXIGÈNCIES BÀSIQUES
Fonamentacions
(incidència en l’estudi geotècnic)

•1ª PART (Cap. 2-3): Objectius a complir els
fonaments, Funcionalitat, requisits i contingut
E.G.
•2ª PART (Cap. 4-5-6): Tipologia, càlcul,
condicions constructives i control Execució
•3ª PART (Cap. 7-8-9): : Comprovacions del
terreny, posada en obra del formigó ..
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REIAL DECRET 314/2006 / PART I : DISPOSICIONS,
CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES I
EXIGÈNCIES BÀSIQUES
Estructures de fusta (millora
Eurocodi)

•Cap. 11: Execució Estr. Fusta
•Cap. 12: Toleràncies Execució
•Cap. 13: Subministrament / Recepció de
productes
•Abans d’utilitzar la fusta a la construcció s’ha de
assecar. (HUMEDAD DE EQUILIBRIO HIGROSCÓPICO)
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EXIGÈNCIES BÀSIQUES
•

SI 1 – Propagació interior: es limitarà el risc de propagació de l’incendi per el
interior de l’edifici

•

SI 2 – Propagació exterior: Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per
l’exterior, tant en l’edifici considerat com a altres edificis.

•

SI 3 – Evacuació d’ocupants: Els edificis disposaran dels medis d’evacuació
adequats per que els ocupants puguin abandonar-los o arribar un lloc segur
dins el mateix.

•

SI 4 – Instal·lacions de protecció contraincendis: L’edifici disposarà dels
equips i instal·lacions per fer possible la detecció, el control i extinció de
l’incendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants.

•

SI 5 – Intervenció dels bombers: Es facilitarà la intervenció dels equips de
rescat i extinció.

•

SI 6 – Resistència al foc de l’estructura: L’estructura mantindrà la seva
resistència al foc durant el temps necessari per que puguin complir-se les
anterior exigències bàsiques
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DB-HS: Salubritat :
•

•
•
•
•

Incorpora el disseny de proteccions
contra la penetració de la humitat de
capilaritat o de filtració.
Eliminació de residus.
Qualitat de l’aire interior: ventilació.
Subministra d’ aigua de forma
sostenible
Evacuació d’ aigües residuals
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Humitats per condensació HS
Comprovacions a la recepció: Aïllament tèrmic, barrera de vapor, impermeabilitzacions
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Figura 2.8 Ejemplos de encuentros de la fachada con los forjados
2 Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe
tener las características anteriormente mencionadas.
3 Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del
forjado, el vuelo debe ser menor que 1/3 del espesor de dicha hoja.
4 Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada debe disponerse
un goterón en el borde del mismo.
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HABITABILITAT: Ventilació
Millora de la qualitat de l’aire

•Condicions bàsiques per
l’execució: obertures,
conductes d’extracció,
sistemes de ventilació
mecànics
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HABITABILITAT: Risc de caigudes “Resbaladicidad”
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HABITABILITAT:

Accessibilitat

•SERÀ OBJECTE D’UN
NOU DB.
•DB-SU: Senyalitzacions
físiques i òptiques
•DB-SU: Proteccions
canvis de nivell
•DB-SU: Il·luminació
inadequada
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Protecció per l’acció del llamp

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

8. DB-HE: Estalvi Energètic
•Comprovació que els
elements de l’envolvent
tèrmica de l’ edifici
compleixi amb la
conductivitat tèrmica i
el factor de resistència
al vapor d’aigua que
marca el projecte

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

EXEMPLE PRÀCTIC: FINESTRA
EXIGÈNCIÈS BÀSIQUES:
SU1 RISC CAIGUDA
SU2 RISC IMPACTE
HS1 PROTECCIO HUMITAT
HS3 QUALITAT AIRE
HE1 DEMANDA ENERGÈTICA
HR PROTECCIÓ SOROLL

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

NOVETAT EN ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS
Fàbrica
armada
Termoargila
Fàbrica de pedra
etc.
¿Com incideix
en els fabricants?
Controls Execució
Toleràncies
Recepció de
materials
Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

“La sociedad demanda cada vez más la calidad de
los edificios y ello incide tanto en la seguridad
estructural y la protección contra incendios como
en otros aspectos vinculados al bienestar de las
personas, como la protección contra el ruido, el
aislamiento térmico o la accesibilidad para
personas con movilidad reducida”
(Exposición de motivos de la LOE)

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC

ANIMS I SORT
joan.olona@upc.edu
jolona@gqs.cat

Joan Olona i Casas – Arquitecte Tècnic, Professor EPSEB-UPC
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Gestió de
serveis urbans

La gestió dels residus. Àmbit normatiu i criteris per a la gestió.
Jordi Renom i Sotorra, cap de la Divisió de Gestió de Residus de l’Agència
de Residus de Catalunya.
Taula rodona: La gestió dels residus. Experiències en diversos municipis.
Jordi Renom i Sotorra, cap de la Divisió de Gestió de Residus de l’Agència
de Residus de Catalunya.
Enric Coll Gelabert, tècnic de medi ambient de la Diputació de Barcelona.
Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi ambient de l’Ajuntament de Canet
de Mar.

La gestió dels Residus
Àmbit normatiu i criteris per a la gestió

Jordi Renom

Barcelona, 13 de novembre de 2009

Evolución histórica de la incineración

Incineració amb recuperació d’energia1885
Font: Fat of the Land. Benjamin Miller.

Forn per la cremació d’escombraries.1877
Font: Fat of the Land. Benjamin Miller.

INTRODUCCIÓ

Jeremy Rifkin
President of the Foundation on Economic Trends
Leading the way to the post-carbon third Industrial
revolution
- Adressing the triple threat of the global financial crisis, energy
crisis, and climate change

LA SOCIETAT EUROPEA DEL RECICLATGE

Nova Directiva Marc de Residus: Sisè programa d'acció +
estratègia temàtica de prevenció i reciclatge.
Nova cultura europea relativa a la gestió sostenible dels residus
es fonamenta en:
-

La prevenció i l'aprofitament dels recursos
L’eficiència energètica
La disminució dels GEI
L’ecoeficiència
Els impactes ambientals lligats al cicle de vida

La jerarquia es configura com l'autèntica pedra angular per a
aquesta nova cultura, plasmada en la NDMR

LA SOCIETAT EUROPEA DEL RECICLATGE

En definitiva, la nova estratègia europea es recolza
en els pilars següents:
1. La prevenció en la generació de residus.
2. L'aprofitament dels materials mitjançant el reciclat dels residus,
incloent el compostatge.
3. L'aprofitament de la fracció resta, amb una segona derivada
d’aprofitament de materials, fonamentalment mitjançant la seva
valorització energètica.
4. La progressiva limitació de l'ús de l'abocador, fins a convergir
tècnicament amb el "abocament 0"

LA PREVENCIÓ

La prevenció no té en l'actualitat objectius
quantificats. Tot sembla indicar que en els pròxims 3
o 5 anys s'establiran alguns de cara a 2020.
La generació de residus, per càpita, té un potencial de
creixement de 1 o 2% anual. Mentre, el potencial de
reducció en la generació de residus, s'estima, segons
els estudis europeus més solvent, en un interval entre
el 6 i el 16% sobre el total, en el termini d'un Programa
(10 anys)

LA PREVENCIÓ

Hi ha 4 sectors principals per a aquestes reduccions:
- La matèria orgànica
- El paper
- Els envasos
- La reparació i reutilització d'estris i aparells.
La prevenció té tres accepcions: quantitativa,
qualitativa i la disminució dels impactes ambientals al
llarg del cicle de vida.

LA PREVENCIÓ

L'avaluació quantitativa es pot realitzar mitjançant
objectius de reducció que, com s'ha vist, poden
neutralitzar els creixements lligats als econòmics
L'avaluació referida als altres aspectes, anirà
referenciada als indicadors i, sobretot, als possibles
desenvolupaments que la Comissió pugui fer per a
casos concrets, en l'àmbit de la Política Integrada de
Producte

PREPARACIÓ PER A LA REUTILIZACIÓ

Segon graó de la jerarquia.
Aquestes operacions tenen 3 exponents principals en l'àmbit
dels RU.
1. Comprovació: identificar, d'una banda, els materials, productes o
residus amb un potencial de reutilització i, per un altre, que aquests
compleixen amb les seves especificacions aplicables.
2. Neteja: col·locar el material o producte en les condicions d'higiene,
requisits sanitaris, presentació, etc..., per a una nova rotació en el seu
cicle d'ús.
3. Reparació, que es refereix fonamentalment a estris i aparells elèctrics i
electrònics.

RECICLAT

La NDMR obliga a les administracions a realitzar el màxim
esforç per dirigir a aquesta activitat tots els residus no
evitats, dintre d'una viabilitat tècnica i econòmica.
El reciclat es lliga indissolublement a la recollida selectiva
dels materials, i la NDMR insta a les administracions a
realitzar-les sempre que sigui factible des d'un punt de
vista tècnic i econòmic.
Per això, la recollida selectiva de la matèria orgànica i les
activitats de compostaje presenten el mateix grau de
protecció que qualsevol de les altres de reciclat.

RECICLAT

És molt important entendre que la NDMR fa una
referència específica a aquells residus d'origen
institucional, comercial i industrial assimilables als
urbans, i els considera en el mateix àmbit d'obligació i
protecció que els residus domiciliaris.
En conseqüència, la nova estratègia ha de contemplar
necessàriament la consideració d'aquests residus de
cara a l'assoliment d’objectius.

RECICLAT

La pròpia Directiva fixa un objectiu exprés per a l'any
2020 pel que fa a la preparació per a la reutilització i
el reciclat (inclòs el compostatge) del 50% com a
mínim sobre el total de residus generats.
Aquesta xifra és impossible d'aconseguir si no
s'uneix a les exigències de la Directiva sobre envasos
un bon percentatge de recuperació de la fracció
orgànica. I també, si no s'aconsegueixen grans
resultats dintre de l'apartat dels residus institucionals,
comercials i industrials assimilables.

VALORITZACIÓ

NDMR: opció definitiva per la valorització.
La Directiva exigeix a les administracions que no
destinin a l'abocament res que pugui ser valoritzat.
Això vol dir que, en sentit estricte, l'opció de
l'abocador no és acceptable enfront del reciclat i la
valorització energètica.

VALORITZACIÓ

A partir de la Directiva ha conclòs el debat de si la
incineració amb recuperació d'energia és valorització
o eliminació.
Aquella incineració que compleix la fórmula
d'eficiència de l'Annex II és valorització i, en definitiva,
posseeix la protecció legal.

VALORITZACIÓ

En sentit estricte l'estabilització dels residus, prèvia a
l'abocament, és una activitat d'eliminació d'acord amb
l'Annex I de la Directiva. Per això, ni tan sols en
aquestes condicions és una opció equiparable a la
valorització energètica.
No obstant això, la NDMR també obliga a les
administracions a implementar dintre de les activitats
d'eliminació aquelles que millor defensin la salut i
protegeixin el medi ambient.

ELIMINACIÓ

"Abocament 0" no és un valor absolut sinó un
concepte, on l'abocament queda reduït a la mínima
expressió.
Es tractaria, en definitiva, d'aconseguir reduir al
mínim els rebutjos de les activitats de reciclat i
valorització energètica, el que suposa un dels més
importants reptes tècnics de la pròxima dècada.
Experiències en aquest sentit es van implementat en
diferents Estats membres de la Unió Europea,
incloent, també a Espanya

RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL
PRODUCTOR
La Directiva Marc estableix:
•

Els estats membres podran adoptar mesures per a assegurar que qualsevol persona
física o jurídica que desenvolupi, fabriqui, transformi, tracti, vengui o importi productes
de forma professional, vegi ampliada la seva responsabilitat de productor.

•

Aquesta nova concepció de la figura del productor de residus podria incloure
l’acceptació de productes retornats i dels residus generats al final de la vida útil
d’aquests productes, així com la publicació d’informació sobre en quina mesura el
producte és reutilitzable i reciclable.
Actualment la responsabilitat ampliada al productor a Catalunya s’aplica en la gestió
dels Residus a través dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG):
–
–
–
–
–
–
–
–

Ecoembalajes España, SA
Ecovidrio
Sistema integrat de gestió i recollida d’envasos de medicaments (SIGRE)
Sigfito Agroenvasos,SL.
Sistemes integrats de gestió de neumàtics fora d’ús
Sistemes integrats de gestió de RAEE (9 autoritzacions)
Olis usats Pendent d’autorització SIG’s
Piles Pendent d’ autorització SIG’s

17

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS

DUES LLEIS MARC SOBRE RESIDUS
– Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les
infraestructures de gestió de residus i dels canons
sobre la disposició del rebuig dels residus.
– Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei
6/93, de 15 de juliol, reguladora de residus

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS

1. Harmonització normativa
– Es modifiquen diversos articles per tal d’harmonitzar la
normativa catalana amb les noves disposicions estatals i
europees.
-

-

S’incorporen les exigències de la normativa d’avaluació
ambiental estratègica de plans i programes, i els drets
d’informació i participació en l’elaboració dels Plans i
Programes.
Sols contaminats. Nou règim d’acord amb la normativa
bàsica estatal.
Establiment de jerarquia en la planificació

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS

2.-Priorització del principi de valorització material dels
residus
• Definició de valorització material (art.2,j): aprofitament
dels recursos exclosa la utilització dels residus com a
font d’energia
• Establiment de jerarquia en la planificació (art.6,1.d i
art 13.1,c): valorització material com a via prioritària
en la gestió dels residus

Reducción de energía primaria
en recogida selectiva

Comparación de la eficiencia de diversas formas de recuperación
energética para determinados residuos objeto de recogida selectiva en
España. Energía primaria ahorrada (Kcal./Kg.)

Recollida Selectiva i Comparació

Recollida Selectiva

Comparació

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS
3.- GARANTIR LA PLANIFICACIÓ
 Es crea la figura de Pla territorial sectorial d’infraestructures de
gestió de residus municipals per tal de racionalitzar la planificació
territorial de les instal·lacions de gestió de residus, de manera que
es fixen uns criteris de localització precisos per instal·lacions de
residus. Respon a la necessitat històrica de planificar de forma
acurada les necessitats al territori motivada principalment per:
 Inversió de la tendència actual caracteritzada per un excessiu ús
dels sistemes finalistes.

.

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS
4.- GARANTIR EL TRACTAMENT DE TOTES LES FRACCIONS DELS
RESIDUS:
– Incentivar al màxim la recollida selectiva de residus municipals, incidint
sobretot, a la recollida selectiva de matèria orgànica.
– Es garanteix la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica
a tots els municipis de Catalunya d’acord amb els corresponents plans de
desplegament de la recollida selectiva de la FORM que tots els
municipis han d’elaborar. S’inclou en el text de la llei l’obligatorietat pels
ens locals de la consignació de les partides necessàries per realitzar-la en
els seus pressupostos.
– El termini per presentar aquest Pla és d’un any a partir de l’entrada en
vigor de la Llei. (10 d’agost de 2009)

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS
5.- REFORÇAR LA COL·LABORACIÓ AMB ELS ENS LOCALS
– S’amplia l’àmbit d’actuació del Fons Econòmic (article 27 bis). La nova redacció
disposa que en són beneficiaris els ens locals en el territori dels quals s’ubiquin:
• instal·lacions que realitzin operacions de gestió de residus especials
declarades servei públic de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i
• instal·lacions de tractament i disposició del rebuig de residus municipals
previstes en el Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de gestió de residus
municipals.
Aquests ens locals poden ser beneficiaris de les següents aportacions:
• Un fons consistent en un percentatge del pressupost total de l’obra a realitzar
per a la implantació de la nova instal·lació de gestió de residus.
• Un fons consistent en una aportació econòmica anual de caràcter variable,
determinada en funció del sistema de la instal·lació, de la tipologia dels residus
i del nombre de tones que tracta anualment.

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS
6.- INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓ SOCIAL EN MATÈRIA DE REISUDS

•

Es regula el Consell per a la prevenció i gestió dels residus com a òrgan
d’assessorament del Consell de Direcció que possibilita la participació
de la societat en el debat públic ambiental en matèria de residus.
“ Article 60bis.
1. El Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya és l’òrgan d’assessorament
i de participació del Consell de Direcció en relació a les accions de l’ARC en matèria de
prevenció i gestió de residus.
2. Integren el Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya entre d’altres, les
entitats locals, les entitats ecologistes, les organitzacions sindicals, les organitzacions
empresarials, les organitzacions professionals agràries, les organitzacions d’entitats
d’economia social vinculades a la gestió de residus, les associacions de veïns, les
organitzacions de consumidors i usuaris, les universitats, experts en la matèria i
representants de lAdministració de la Generalitat.
3. Són funcions del Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya les que li
siguin atorgades reglamentàriament, i , en particular, les següents:
a) L’assessorament i la formació de propostes d’actuació en matèria de prevenció i de gestió
de residus.
b) Emetre informe sobre plans i programes de gestió de residus, i les seves revisions.
c) Emetre informe sobre disposicions de caràcter general que tinguin per objecte els residus.
d) La promoció de processos participatius en matèria de prevenció i gestió de residus.”

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LLEI 6/1993, DE 15
DE JULIOL, REGULADORA DELS RESIDUS

• 7.-FONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
– S’amplia la regulació del Fons de Gestió de Residus per fer-la
extensiva a d’altres categories de residus, un cop quedi garantit el
finançament de les infraestructures de gestió de residus
municipals. (art 48.2), en concordança amb la previsió de
regulació dels fons procedents dels nous cànons.

ELS PROGRAMES DE GESTIÓ DE RESIDUS

•

PROGREMIC 2007-2012
Subprogrames del PROGREMIC
–
–
–
–
–
–
–

•

PROGRIC 2007-2012
Eixos d’actuació:
–
–
–

•

Subprograma de prevenció
Subprograma de polítiques de comunicació
Subprograma gestió de fraccions biodegradables
Subprograma de gestió de residus d’envasos
Subprograma de gestió de fraccions minoritàries
Subprograma de foment de les recollides comercials
Subprograma de I+D+i

Minimització
Valorització
Disposició del rebuig

PROGROC 2007-2012
Eixos d’actuació:
–
–
–
–
–
–
–

Prevenció
Valorització i Deposició controlada
Implantació del model de gestió
Desenvolupament d’Infraestructures
R+D+iT
Control i Seguiment
Formació, Sensibilització, Educació

Els nous plans de gestió
de residus recullen els
diferents aspectes de la
directiva i de la nova llei
catalana de residus.

OBJECTIUS DELS PROGRAMES DE GESTIÓ A
CATALUNYA

PROGREMIC 2007-2012:

La Directiva obliga als
estats membres a elaborar
programes de prevenció.
La Directiva diu que els
Estats Membres són
lliures de prendre
mesures per estimular:
-La recollida diferenciada
de bioresidus per al
compostatge i la digestió
anaeròbica.
-L’ús de materials
ambientalment segurs
produïts a partir de
bioresidus
-Queda pendent proposar
una Directiva Específica
La Directiva fixa el 50%
de reutilització i
reciclatge de residus
de matèries com el
paper, metall, plàstic i
vidre a 2020.
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EVOLUCIÓ DEL DESTÍ FINAL DELS
RESIDUS MUNICIPALS GENERATS SEGONS
ELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA

MODELS DE SEGREGACIÓ

NOU MODEL DE GESTIÓ DELS RESIDUS
MUNICIPALS
Nou model: impuls de la recollida selectiva i tractament de totes les fraccions
RESIDUS MUNICIPALS

Comercials

Centres de recollida

Voluminoses

ALTRES RECOLLIDES
RECOLLIDA SELECTIVA

FRACCIÓ RESTA

FORM

VIDRE

PAPER/CARTRÓ

ENVASOS

TIPUS 1

RECUPERACIÓ
I RECICLATGE

Rebuig
Valorització energètica
Planta tractament
mecànic-biològic

Tract. biològic MOR

TIPUS 2

Planta de tractament biològic

Rebuig
Planta tractament
mecànic-biològic

Planta selecció envasos

Trat. biolòlogic MOR

RECUPERACIÓ
I RECICLATGE

Dipòsit controlat de classe II

RECUPERACIÓN
Y RECICLAJE

Compost de qualitat

1. Digestió anaeròlbica o compostatge

2. En cas de maduració + refí

3. Preparació per a ús com combustible

TIPUS 3

Estabilització resta

RECUPERACIÓ
I RECICLATGE
Tractament
mecànic-biològic

Materials combustibles alternatius

Material restauració

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT BIOLÒGIC
•

Processos de tractament biològic.Les tecnologies implantades o que es
plantegen inclouen
– La digestió aeròbica
– La digestió anaeròbia
– L’estabilització aeròbia
– L’assecatge biològic

•

Els objectius d’aquests processos són:
– La generació d’energia elèctrica a partir de biogàs
– L’obtenció de residus bio estabilitzats per a deposició o restauració
– Obtenció de CDR per a recuperació energètica

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT BIOLÒGIC

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT DE LA RESTA
Esquema 1. TMB Tipus 1
Tractament Mecànic Biològic amb valorització material de la matèria orgànica
+ Dipòsit controlat del rebuig

2 – 10 %

FRACCIÓ
RESTA
100%

TRACTAMENT
MECÀNIC
(TRIATGE)

Rebuig

MATERIALS
RECUPERATS

45 – 50 %

DIPÒSIT
CONTROLAT

Matèria Orgànica (MOR)
45 – 50 %
15 – 20 %

TRACTAMENT
BIOLÒGIC

25 – 30 %

5 – 10 %

20% (aigua, CO2)

ÚS COM ESMENA
ORGÀNICA
(A SÓL NO AGRÍCOLA)
DIPÒSIT
CONTROLAT

Esquema 2. TMB Tipus 2
Tractament Mecànic Biològic amb valorització material de matèria orgànica
+ Valorització energètica del rebuig combustible + Dipòsit controlat del rebuig inert

PÈRDUES DE
TRACTAMENT
2 – 10 %

MATERIALS
RECUPERATS
ENERGIA

FRACCIÓ
RESTA
100%

TRACTAMENT
MECÀNIC
(TRIATGE)

Rebuig

45 – 50 %

VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA

Matèria Orgànica (MOR)
45 – 50 %

TRACTAMENT
BIOLÒGIC

25 – 30 %

20% (aigua, CO2)

2 – 3 % CENDRES A
DIPÒSIT
SEGURETAT

10 – 15 %

ESCÒRIES A
RECICLATGE

15 – 20 %

ÚS COM ESMENA
ORGÀNICA
(A SÓL NO AGRÍCOLA)

5 – 10 %

DIPÒSIT
CONTROLAT

PÈRDUES DE
TRACTAMENT

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT DE LA RESTA
Esquema 3. TMB Tipus 3
Tractament Mecànic Biològic amb valorització energètica de
matèria orgànica estabilitzada i del rebuig

2 – 10 %

FRACCIÓ
RESTA
100%

TRACTAMENT
MECÀNIC
(TRIATGE)

MATERIALS
RECUPERATS

Rebuig
45 – 50 %

Matèria Orgànica (MOR)
45 – 50 %
ENERGIA

TRACTAMENT
BIOLÒGIC

25 – 30 %

70 – 75 %

VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA

3 – 5 % CENDRES A
DIPÒSIT
SEGURETAT

20 – 25 %

20% (aigua, CO2)

ESCÒRIES A
RECICLATGE
PÈRDUES DE
TRACTAMENT

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT DE LA RESTA

Esquema 4. TBM Tipus 1

Esquema 5. TBM Tipus 2
Tractament Biològic Mecànic amb valorització del CDR generat
i valorització material de la matèria orgànica

Tractament Biològic Mecànic amb valorització energètica del producte
bioassecat

FRACCIÓ
RESTA
FRACCIÓ
RESTA
100
%

TRACTAMENT
BIOLÒGIC

(BIOASSECAT)

100%

25 - 30% (aigua,
CO2)

PÈRDUES DE
TRACTAMENT

TRACTAMENT
BIOLÒGIC
(BIOASSECAT)

2–3
%

MATERIALS
RECUPERATS

TRACTAMENT
MECÀNIC

2–3%

MATERIALS
RECUPERATS

35 - 40 %

ÚS COM A
SUBSTITUCIÓ DE
COMBUSTIBLES (CDR )

30 – 35 %

15 – 20 %

ENERGIA

68 – 73
%

PÈRDUES DE
TRACTAMENT

70 – 75 %

70 – 75 %

TRACTAMENT
MECÀNIC

25 - 30% (aigua, CO2)

VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA

3–5%

CENDRES A
DIPÒSIT
SEGURETAT

20 – 25
%

ESCÒRIES A
RECICLATGE

TRACTAMENT
68 – 73 %
BIOLÒGIC

25 – 30 %

5% (aigua, CO2)

5 – 10 %

ÚS COM ESMENA
ORGÀNICA
(A SÓL NO AGRÍCOLA)
DIPÒSIT
CONTROLAT
PÈRDUES DE
TRACTAMENT

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT DE LA RESTA

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT DEL REBUIG

Els objectius d’aquests processos són:
• Generar energia elèctrica a partir de biogàs dels dipòsits.
• Valorar les possibilitats d’obtenció de CDR (combustible derivat
de residus) per a recuperació energètica.
• Utilitzar residus estabilitzats i embalats per a deposició o
restauració d’espais, com per exemple l’argilera Elena
(Cerdanyola del Vallès).
• Incineració amb aprofitament energètic.
• Plasma, gasificació, piròlisis.
A Catalunya la llei d’incineració només permet incinerar els residus
que han estat prèviament tractats per extreure’n totes les
fraccions valoritzables. Solament les fraccions que no són
susceptibles de valorització es poden destinar a la disposició
(dipòsit controlat o incineració amb recuperació d’energia) del
rebuig.

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT DEL REBUIG

ESQUEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS ALEMANY

ESQUEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS CATALÀ

FRACCIÓ RESTA
FRACCIÓ RESTA

TRACTAMENT MECANIC BIOLÒGIC

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

TRACTAMENT MECANIC BIOLÒGIC

DEPOSICIÓ

DEPOSICIÓ

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

Gestió de residus municipals a Alemanya (2006)

ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS. TRACTAMENT DEL REBUIG

Valorització sostenibilista de les opcions de
tractament finalista

Superfície de la fracció resta

A la figura adjunta es pot comprovar
com, si bé en un primer moment les
necessitats desuperfície de les
incineradores són superiors a
les dels dipòsits controlats, el fet que
elsresidus dels dipòsits s’acumulin al
territoriprovoca que només al cap de 3
anys ja s’igualil’espai necessari i, a
partir d’aquell moment, ladiferència
entre les necessitats d’espai no faci
sinó augmentar.De fet, l’any 2026
l’espai ocupat per unhipotètic dipòsit
controlat seria de quasi 70 ha,és a dir,
pràcticament un altre dipòsit com el
del Garraf.

BALANÇ GLOBAL

Conté les emissions associades al consum elèctric segons el mix energètic espanyol (429 t CO2/GWh)
** S’ha menyspreat la superfície de les instal·lacions necessàries per al pretractament dels residus en
comparació amb la superfície del Dipòsit
Controlat.

BALANÇ GLOBAL

• Així doncs, respecte el dipòsit controlat amb
pretractament, amb la incineració:
• s’obtenen 12.210 GWh més d’energia elèctrica,
• es redueixen en 3.744.863 de tCO2eq les emissions de
GEH,
• s’evita la necessitat de disposar de 50,19 ha de
superfície

EL PLA TERRITORAL SECTORIA
D’INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS
MUNICIPALS
•

OPTIMITZACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DELS
RESIDUS: REGULACIÓ DE LA FIGURA DEL PLA TERRITORIAL
SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES

**** El pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals ha
de preveure els tipus d’instal·lacions de gestió de residus municipals –
com plantes de transferència, plantes de triatge i tractament i
instal·lacions de disposició del rebuig dels residus
municipals- que
han de donar servei als diferents àmbits territorials, i si s’escau, la seva
localització ,per tal de garantir el compliment de les mesures de prevenció
i reciclatge del programa de gestió de residus municipals de Catalunya.
També ha de determinar les dades tècniques i de capacitat de cadascuna
de les instal·lacions previstes, amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats
de la població i de les activitats de l’àmbit territorial en qüestió
.

.

EL PLA TERRITORAL SECTORIA
D’INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS
MUNICIPALS
***Les instal·lacions previstes en el Pla Territorial Sectorial han ser
finançades per l’ARC d’acord amb el Pla financer que
s’estableixi
en el corresponent “Contracte/Programa”
subscrit entre l’ARC i el Govern.
***El plantejament general urbanístic s’ha d’adaptar a les
determinacions establertes en el Pla Territorial Sectorial
d’Infraestructures de gestió de residus municipals. Quan el
planejament no s’hagi adaptat, per a dur a terme la implantació
de les instal·lacions previstes en el Pla es pot formular i aprovar
un pla especial urbanístic

EL PLA TERRITORAL SECTORIA
D’INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS
MUNICIPALS

• Altres previsions a la Llei 6/1993 pel que fa a la
planificació urbanistica:
Els instruments d’ordenació del territori i de planejament
urbanístic han de contemplar la gestió dels residus i establir les
prescripcions pertinents al respecte.
El planejament general ha de contenir les determinacions dins
del sistema d’equipaments o serveis tècnics que estableixin les
reserves de sòl necessàries per les instal·lacions de gestió de
residus.

EL PLA TERRITORAL SECTORIA
D’INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS
MUNICIPALS

EL PLA TERRITORAL SECTORIA
D’INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS
MUNICIPALS

ZONA 7
COMARQUES DE
L’ALT PIRINEU I
VAL D’ARAN
(2)
(4)
(3)

(1)
(-)
(1)

(3)
(3)
(1)
ZONA 3
COMARQUES DEL CENTRE

ZONA 6
COMARQUES DE PONENT
(2)
(7)

(1)
(2)

ZONA 5
COMARQUES DE L’EBRE
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(-)

(6)
(1)
(6)

ZONA 4
COMARQUES DE
TARRAGONA
(2)
(1)
(3)
(1)
(-)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(1)
(2)
(4)

(1)
(-)
(-)
(1)

ZONA 2
COMARQUES DE GIRONA

(5)
(1)
(5)
(2)

(1)
(-)
(1)
(-)
(2)

(3)
(2)
(1)
(2)
(5)

ZONA 1
REGIÓ METROPOLITANA
(5)
(4)
(5)
(8)
(3)
(5)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(*)
(6)
(-)
(1)
(3)
(3*)

LLEGENDA
PLANTES
EXISTENTS

TOTAL

(2)
(1)
(2)
Planta tractament RESTA / FIRM
Planta tractament FORM
Planta triatge Envasos / Multiproducte
Planta tractament Voluminosos
Planta incineració amb valorització energètica
Estació de transferència
Dipòsit controlat Rebuig
Dipòsit controlat Rebuig (privat)

(6)
(2)
(2)
(6)
(2)

(5)
(20)
(8)
(2)
(4)
(15)
(21)
(4)

NOVES
ACTUACIONS

Amb millores
i altres
actuacions
(4)
(9)
(1)
(2)
(4)
(1)
(7)

Poden ser
agrupades en
centres de
tractament

(30)
(9)
(5)
(26)
(*)
(3)
(8*)

* A l’Àmbit 1.3: Segons el que estableixi el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (2009-2016)

Inversions del PTSIRM derivades de
compromisos acordats i d’actuacions de
millora ambiental en instal·lacions:

CONCEPTE / ACTUACIÓ:

Import total (€)

"A". ACTUACIONS DERIVADES COMPROMISOS ACORDATS (Projectes cofinançats, compensacions amunicipis i altres)
1. COMPROMISOS APROVATS EN CONVENIS
2. COMPLEMENTS DE PROJECTES DE L'ARC FINANÇATS AMB FONS DE COHESIÓ
3. COMPENSACIONS A ENS LOCALS QUE ACULLEN INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT I DISPOSICIÓ DE RESIDUS

TOTAL ACTUACIONS APARTAT "A".

5.779.518
2.571.518
26.194.921

34.545.957

"C". ACTUACIONS DE MILLORA AMBIENTAL EN INSTAL·LACIONS EXISTENTS I EN REMEDIACIÓ DE SÒLS CONTAMINATS
1. ACTUACIONS DE MILLORA EN LA TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS MUNICIPALS

2.976.000

2. ACTUACIONS DE MILLORES I AMPLIACIONS DE PLANTES DE COMPOSTATGE I TRIATGE

16.891.875

3. ACTUACIONS DE MILLORES AMBIENTALS EN DIPÒSITS CONTROLATS EXISTENTS

21.454.751

4. ACTUACIONS EN REMEDIACIÓ DE SÒLS CONTAMINATS I ALTRES

14.808.000

TOTAL ACTUACIONS APARTAT "C".

56.130.626

ALTRES ACTUACIONS DE MILLORA AMBIENTAL EN INSTAL·LACIONS EXISTENTS SENSE FINANÇAMENT AL CONTRACTE PROGRAMA 2006-2010 (1)
1. ÀMBIT 1.3 - EMSHTR

111.736.000

Reenginyeria Ecoparc 1

45.252.000

Reenginyeria Ecoparc 2

19.265.000

Adequació planta valorització energètica Sant Adrià

37.793.000

Millores planta Voluminosos de Gavà

3.226.000

Millores planta triatge Molins de Rei

6.200.000

2. ÀMBIT 5.2 - Montsià + Baix Ebre
Millores Estació transferència de l'Aldea

TOTAL ALTRES ACTUACIONS
(1) Import de les inversions previstes amb IVA i amb preus 2008

300.000
300.000

112.036.000

Inversions en noves actuacions
per conceptes i zones:
Zona

Area

Planta
Nova Planta compostatge FORM

Planta voluminosos
1.1 - Alt Penedès + Garraf Millores Envasos

ZONA 1 - REGIÓ METROPOLITANA

Planta RESTA

1.3 - EMSHTR

1.4 - Maresme + Vallès
Oriental

ZONA 2 - COMARQUES DE GIRONA

2.2 - Baix Empordà +
Llagostera

2.3 - Gironès

2.5 - Garrotxa

ZONA 3 - COMARQUES DEL CENTRE

3.3 - Osona + Ripollès

ZONA 4 - COMARQUES DE
TARRAGONA
ZONA 5 COMARQUES
TERRES DE L'EBRE

ZONA 6 - COMARQUES DE PONENT
ZONA 7 - COMARQUES
DE L'ALT PIRINEU

1.500.000
22.500.000

40.000

5.500.000
61.465.517

Planta compostatge FORM Torrelles (millores)

2

3.000

600.000

Planta compostatge FORM Castelldefels (millores)

2

12.000

1.000.000

Planta compostatge FORM Sant Cugat del Vallès (millores)

1

8.000

2.000.000

Triatge Envasos

1

20.000

8.000.000

Ampliació i modernització valorització energètica i altres actuacions (2) (3)

1

500.000

20.000.000

Disposició del rebuig (2) (3)

1

Envasos

2

15.000

6.000.000

Planta Tractament Vallés Oriental (RESTA + FORM)

1

190.000

49.000.000

Planta RESTA Maresme

1

195.000

52.500.000

Adequació Valorització Energètica

1

160.000

30.000.000

Voluminosos

18.250.000

2

100.000

55.000.000

2

10.000

2.000.000

Planta Tractament Vallés Occidental (RESTA + FORM)

1

270.000

60.000.000

Millores Planta triatge Rubí

1

24.000

4.000.000

1

120.000

5.000.000
410.315.517

Planta compostatge FORM

1

15.000

6.000.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

1

95.000

21.500.000

Ampliació dipòsit Pedret i Marzà

2

50.000

4.000.000

Envasos

2

15.000

6.000.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

87.500

Nou dipòsit rebuig

2

43.000

5.500.000

Planta FORM

2

21.500

21.000.000

Envasos

2

5.000

4.500.000

Voluminosos

2

5.000

22.500.000

750.000

RESTA

1

80.000

19.000.000

Millores i altres actuacions valorització energètica

1

80.000

32.500.000

15.000

5.344.828

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

1

90.000

22.500.000

Ampliació dipòsit Lloret

2

50.000

4.482.759

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

20.000

1

9.000.000

12.000

3.500.000

Clausura dipòsit Beuda

2

Nou Dipòsit rebuig

2

1.500.000

2

13.000

6.250.000
195.827.587

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

60.000

18.500.000

Ampliacio diposit Manresa

2

30.000

4.500.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

15.000

6.500.000

Clausura Berguedà

2

Nou dipòsit rebuig

2

10.000

Planta compostatge FORM

1

20.000

1.150.000
7.000.000

2.000.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

50.000

17.500.000

3.4 - Solsonès

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

4.500

3.500.000

Planta compostatge FORM (millores)

1

18.000

1.000.000

3.5 - Anoia

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

40.000

15.750.000

2

20.000

Nou dipòsit Rebuig
SUBTOTAL ZONA 3: COMARQUES DEL CENTRE
Planta RESTA + millores compostatge FORM Botarell
Planta RESTA i Adequació Valorització Energètica
4.1 - Alt i Baix Camp + Baix
Millores i altres actuacions valorització energètica
Penedès + Tarragonès
Transferències + Planta Voluminosos

1

85.000 / 37.000

26.662.000

1

185.000

48.000.000

2

100.000

55.000.000
3.000.000

1

-

2.500.000

Nou dipòsit rebuig final

2

30.000

2

6.000

Ampliació dipòsit Espluga Francolí
SUBTOTAL ZONA 4: COMARQUES DE TARRAGONA

2

4.000

5.1 - Baix Ebre + Priorat + Planta compostatge FORM
Ribera d'Ebre + Terra Alta
Planta RESTA (incl. Voluminosos)

3.500.000
80.900.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

4.2 - Conca de Barberà

4.000.000
1.500.000
140.662.000

10.000

4.000.000

2

40.000

11.500.000

2

10.000

4.000.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)
SUBTOTAL ZONA 5: COMARQUES DE TERRES DE L'EBRE

2

20.000

6.1 - Garrigues

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

6.000

6.2 - Noguera

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

15.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

10.000

5.2 - Montsià + Baix Ebre

6.3 - Pla d'Urgell

Planta compostatge FORM Mas Barberans (ampliació)

2

9.000.000
28.500.000
4.000.000
6.500.000
5.500.000

Ampliació dipòsit Castellnou de Seana

1

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

6.000

Planta compostatge FORM Montoliu (millores)

2

20.000

Envasos

2

11.000

4.500.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

1

72.500

21.000.000

Ampliació dipòsit Montoliu

2

40.000

3.500.000

6.6 - Urgell

Planta RESTA (incl. Voluminosos)
SUBTOTAL ZONA 6: COMARQUES DE PONENT

2

10.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)
7.1 - Pallars Jussà i Sobirà
Ampliació dipòsit Tremp
+ Alta Ribagorça + Val
Transferencia Val d'Aran
d'Aran

2

13.500

6.4 - Segarra

6.5 - Segrià

3.500.000
4.000.000
2.000.000

5.500.000
60.000.000

2

6.500.000
1.750.000

1

850.000

Planta compostatge FORM Seu d'Urgell (millores)

2

10.000

1.000.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

2

4.500

3.500.000

7.3 - Cerdanya
Planta RESTA (incl. Voluminosos)
SUBTOTAL ZONA 7: COMARQUES DE L'ALT PIRINEU

2

9.000

7.2 - Alt Urgell

5.000.000
18.600.000

Adquisició de terrenys i reposicions associades a infraestructrues

48.925.795

ADQUISICIÓ DE TERRENYS I REPOSICIONS ASSOCIADES A INFRAESTRUCTURES

48.925.795

TOTAL ACTUACIONS APARTAT "D" PER CONCEPTES I ZONES (PER EXECUCIÓ)

(1)
(2)
(3)

5.000.000
1.000.000

15.000
92.500
350.000

Planta RESTA (incl. Voluminosos)
SUBTOTAL ZONA 2: COMARQUES DE GIRONA

3.2 - Berguedà

2.000

2
2
2

2.6 - Pla de l'Estany

3.1 - Bages

2

Inversió (Euro) (1)

1

Planta compostatge FORM Sta. Coloma Farners (millores)
2.4 - La Selva

15.000

Nou dipòsit

Nou dipòsit rebuig
SUBTOTAL ZONA 1: REGIÓ METROPOLITANA
2.1 - Alt Empordà

Capacitat (t/a)

2

ECOPARC4 (RESTA + FORM)

Millores i altres actuacions valorització energètica
1.5 - Vallès Occidental

Fase

Import de les inversions previstes sense IVA i amb preus 2005
Actuació que es determinarà al PMGRM 2009-2016 (en fase de redacció).
Imports a adequar en funció del tipus d'instal·lació finalment executada

983.730.899

Model suec de residus (2005)

Model austríac de gestió de residus (2006)

Model austríac de gestió de residus (2006)

Tractament dels Residus Municipals als
diversos estats membres de la unió Europea
(2007)

Conclusions
• 1. Un model de gestió coherent amb les tendències
europees més avançades
• 2. Uns objectius realistes, però exigents
• 3. Un programa que prioritza la valorització material
• 4. El cànon de residus com a eina per a un nou model
de gestió de residus
• 5. Un canvi de paradigma en els tractaments finalistes
• 6. La valorització energètica és un tractament finalista
ambientalment millor que el dipòsit
• Controlat
• 7. La valorització energètica disminueix la
dependència energètica de Catalunya

Gestió de serveis urbans

La gestió dels residus.
Experiències en diversos municipis

13 de novembre de 2009
Enric Coll Gelabert
Àrea de Medi Ambient – Diputació de Barcelona

Gestió de serveis urbans

Els residus i el seu impacte sobre el canvi climàtic

Gestió de serveis urbans

Generació de residus a la província de Barcelona

Gestió de serveis urbans

Sistemes de recollida

Distribució dels
sistemes de
recollida en funció
de la proximitat i les
prioritats.
Criteris diferents en
funció tipus residu /
fracció

Gestió de serveis urbans

Implantació de la recollida selectiva de la FORM a la província
Model de recollida
Vorera

Implantació

Nº municipis

%

Total

147

93%

Parcial

11

7%

158

81%

Total

28

90%

Parcial

3

10%

31

16%

Total

5

83%

Parcial

1

17%

Subtotal

6

3%

Subtotal
Porta a porta

Subtotal
Vorera i porta a porta

TOTAL

200
Només compostatge

Sense RS FORM domic. ni Compostatge

21

Nº municipis

%

Més de 5.000 hab.

3

3%

Menys de 5.000 hab.

87

97%

TOTAL

90

Gestió de serveis urbans

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona dóna suport
en l’àmbit dels residus en base al Pla de Mandat:
1. Dotar els municipis d’una millor gestió dels residus que s’hi generen.
2. Fomentar polítiques de disminució de la generació de residus,
afavorint el consum responsable
3. Potenciar la capacitat municipal de gestió dels residus i de la neteja
viària.
4. Assegurar a nivell municipal el compliment de la legislació vigent.
5. Suport a la gestió supramunicipal i mancomunada dels residus i a la
gestió integral de la recollida.
6. Minimització d’impactes en la gestió dels residus i potenciar
l’increment de la recollida de matèria orgànica.
7. Programes de difusió, educació i participació en residus i de la
recollida selectiva.
8. Donar suport a la gestió ambiental local amb la redacció d’informes
tècnics en àmbits com els residus, deixalleries o normalització de
processos (ISO, EMAS, etc).

Gestió de serveis urbans

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona dóna suport en l’àmbit de la gestió dels
residus en:
Suport tècnic i econòmic a través del Pla de concertació XBMQ: estudis,
campanyes, materials, etc. (2004-2007: 2.733.890 €), més de 150 municipis.
Distribució de contenidors, 12.000 contenidors per a la matèria orgànica i gairebé 400
compostadors, un 65% del nombre de contenidors repartits.

Accions dins els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible – Pacte
d’Alcaldes/esses per la lluita contra el canvi climàtic
Exposició les 4 erres. Material per a campanyes de la FORM
Oficina d’Assessorament i Suport a les Deixalleries
Programa de compostatge a petita escala
Cercles de comparació intermunicipal de residus i neteja viària
Treball de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: productes,
indicadors de sostenibilitat, Sostenible.cat

Gestió de serveis urbans

Experiències a la província
1

Recollida de la matèria orgànica dels residus municipals
1. Recollida selectiva
Castellbisbal

de

la

FORM

en

vorera

a

2. Recollida selectiva de la FORM comercial a Mataró
3. Recollida selectiva de la FORM establiment turístics a
Calella
4. Recollida selectiva de la FORM porta a porta a
Matadepera

Gestió de serveis urbans

Experiències a la província
2

Accions de prevenció de residus municipals

1. Xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient
2. Ús i promoció de bosses compostables i cubells
airejats a la Mancomunitat la Plana
3. Xarxa de forns de Terrassa per a la Reducció de Residu
4. Mercat d’intercanvi digital de Sitges
5. Bolquers reutilitzables a Sant Cugat del Vallès
6. Manlleu redueix els seus residus
7. Millor que nou 100% vell
8. Vaixelles i gots reutilitzables a Molins de Rei
9. Compra verda a l’Ajuntament de Barcelona

Gestió de serveis urbans

Experiències a la província
3

Establiment de mètodes de pagament per generació
1. El pagament per generació dels residus domèstics a
Argentona

4

Normativa municipal en matèria de residus
1. Reglament regulador del servei públic metropolità
per la gestió (...) admissió a les plantes
metropolitanes
2. Plec de condicions de la contracta de recollida de
residus a Barcelona
3. Ordenança municipal per a la recollida selectiva a
Sant Sadurní d’Anoia

Gestió de serveis urbans

Experiències a la província
6

Programes de compostatge casolà i comunitari
1. Compostatge casolà a Vacarisses
2. Compostatge comunitari a Sant Bartomeu del Grau
3. La calculadora catalana del compostatge casolà

7

Altres accions
1. ACV de l’etapa de recollida i transport del sistema
de gestió de residus municipals a Sant Antoni de
Vilamajor
2. Certificat ISO-14001 de la recollida selectiva de
Tiana
3. Recuperació de biogàs a l’abocador del Garraf
4. Plantes de compostatge de petites dimensions*

Gestió de serveis urbans

Línies a aprofundir a la província de Barcelona
Nº1

Extensió de la recollida selectiva de la matèria orgànica (o una gestió
alternativa) a tots els municipis de la província de Barcelona

Nº2 Educació ambiental en l’àmbit de la gestió dels residus municipals
Nº3

Plans locals de prevenció dels residus municipals

Nº4

Promoció del compostatge casolà i comunitari

Nº5

Limitacions a l’ús de la bossa de plàstic comercial

Nº6

Continuïtat i ampliació de la xarxa de Deixalleries

Nº7

Foment de l’ús de flotes de neteja viària i recollida més eficients

Nº8

Plans de compra verda i sostenibilitat dels Ajuntaments

Nº9

Millora del finançament i de la transparència fiscal

Nº10

Millora del tractament de la FORM i adequat tractament de la Resta
i el Rebuig

Gestió de serveis urbans

1
FASE DE DISSENY

5
FASE DE COMUNICACIÓ I
IMPLEMENTACIÓ

4

2
FASE DE MESURA

3
FASE DE MILLORA

FASE D’AVALUACIÓ

Gestió de serveis urbans

Indicadors dels Cercles Residus

(mostra 25)

Gestió de serveis urbans

Indicadors dels Cercles

Gestió de serveis urbans

Gestió de serveis urbans

Indicadors dels Cercles Residus

Gestionar el servei amb les diverses
formes de gestió
% Gestió directa
(Ajuntament, OOAA, Emp. Municipal,
Mancomunitat, Consorci)
% Gestió indirecta
(concessió, altres...)

Total
15,7 %
19,1 %
84,3 %
80,9 %

Gestió de serveis urbans

Indicadors dels Cercles Neteja Viària
(mostra 25)

Gestió de serveis urbans

Indicadors dels Cercles Neteja Viària
(mostra 25)

Gestió de serveis urbans

Indicadors dels Cercles Neteja Viària

Gestionar el servei amb les diverses
formes de gestió

Total

% Gestió directa
(Ajuntament, OOAA, Emp. Municipal,
Mancomunitat, Consorci)

27,8 %

% Gestió indirecta
(concessió, altres...)

72,2 %

Exemple PF/OM
PUNTS FORTS

Gestió de serveis urbans
OPORTUNITATS DE MILLORA

Baix nombre de tones d’emissions de CO2 per
cada mil habitants (4,7)
Elevat nombre d’hores de formació per
treballador (5,0)
Baix nombre d’accidents laborals per cada
100 habitants (3,6)
Elevat % d’autofinançament per taxes i preus
públics de la deixalleria (55,5%)
Baixa despesa corrent en deixalleria per cada
1000 Kg gestionats (31,4€)

Baixa periodicitat mensual de recollida de residus
de les fraccions vidre, paper-cartró i envasosllaunes-brics(1,7 i 5 respectivament)
Baix % de població coberta pel servei de
recollida de la fracció orgànica (15,0%)
Elevat nombre d’habitants per deixalleria
(53.832)
Baix % recollit sobre el total generat de la fracció
orgànica (2,3%)
Elevat % d’impropis de la fracció orgànica
(16,0%)

Baix nombre de tones d’emissions de CO2 per
cada mil habitants (2,2)
Baix nombre de litres d’aigua de xarxa
consumits pel servei de neteja viària per
habitant (37,5)
Baix nombre d’accidents laborals per cada
100 treballadors (3,5)
Elevada antiguitat mitjana dels treballadors
(13)

Elevat % de papereres substituïdes per actes
vandàlics durant l’últim any respecte el total de
papereres (10,7%)
Baix nombre de metres lineals i quadrats per
treballador (877 i 7.700, respectivament) així com
un elevat % d’hores d’escombrada manual
respecte del total d’hores del servei de neteja
viària (85,9%)
Elevada despesa corrent per habitant (56,2€) i
per metre lineal (69€)

A analitzar:

Elevada despesa corrent per habitant i per metre lineal

Gestió de serveis urbans

PF / OM detectats als Cercles
1. Eficiència del servei de neteja viària (en termes
econòmics o per metres netejats) (5)
2. Millora en la recollida selectiva de la matèria
orgànica (6)
3. Reducció emissions del transport (3)
4. Millora en l’ús de l’aigua en els serveis de
neteja viària (2)
5. Altres (4): millores en la recollida selectiva de
P/V/E, millores en la recollida comercial...

Gestió de serveis urbans

Moltes gràcies per la
seva atenció
Enric Coll
Tel. (+34) 93 402 22 22 ext. 37212
collge@diba.cat

La recollida de residus a
Canet de Mar

Ajuntament de Canet de Mar
Àrea de Medi Ambient

Premi Ciutat Sostenible 2006 a la millor gestió
municipal dels residus

Característiques de Canet de Mar

1. 14.037 habitants.
2. 704 activitats comercials, de les quals 200 generadores
de FORM.
3. Alt número d’edificis verticals: 138 edificis amb 10
habitatges o més; i un total de 282 edificis amb 6 o més
habitatges.
4. Població estacional:
- 160 places hoteleres i en pensions.
- 4 càmpings amb 735 unitats d’acampada.
- 2.195 residències sense empadronament.
Aplicant el càlcul de la forma que diu el Decret 3/2003 refós d’aigües, la població
estacional (concentrada durant els 3 mesos d’estiu) podria ser de 12.778 habitants.

Durant els últims anys hi ha hagut molts
canvis pel que fa a la gestió de residus a
Canet de Mar:
1. Reorganització i millora del servei de deixalleria
2. Implantació de la recollida de la Fracció Orgànica dels
Residus Municipals (d’ara en endavant FORM)
3. Implantació del model de recollida de residus porta a porta
4. Nou servei de recollida de vidre
5. Implantació de la recollida segregada dels residus comercials
6. Implantació de la fiança de runes
7. Recollida de la Fracció Vegetal amb saques.
8. Organització servei recollida residus específics: voluminosos, PiC
i avets per Nadal, oli vegetal al mercat, piles a comerços, roba, etc.
9. Bonificació a la deixalleria

Durant els últims anys hi ha hagut molts
canvis pel que fa a la gestió de residus a
Canet de Mar:
9. Minideixalleria al mercat municipal (inici: desembre de 2009)
10. Espai reutilitzable a la deixalleria (inici: desembre 2009)
11. Canvi calendari recollida de residus porta a porta a partir del
desembre de 2009
12. Implantació del pagament per generació dels residus
comercials (a partir 1 de gener de 2010).
13. Nou sistema informàtic de control d’entrada a la deixalleria
(previst per l’any 2010).

Nou calendari:

Per què aquest canvi?
• Solucionar el problema actual que ha esdevingut la fracció treta
actualment dissabte: es treu tot barrejat.
• Implantar la selecció prèvia per part de l’empresa igual que per la
resta de fraccions: allò que contingui envasos, FORM, paper i cartró
i vidre de forma evident es posarà adhesiu groc de bossa mal
deixada.
• Permetre la implantació del pagament per generació comercial.

Les àrees d’emergència
Punts on hi ha tots els contenidors de la recollida selectiva
(matèria orgànica, paper/cartró, envasos, vidre i rebuig) destinats
als usuaris particulars només en els casos que no puguin complir
l’horari/calendari establert
Algunes àrees també disposen de contenidors de roba.

El porta a porta comercial

Recollida diària bolquers a llars d’avis i escoles bressol
Doblatge recollida rebuig a algunes empreses
Recollides especials a càmpings, guinguetes a l’estiu, etc.

Altres recollides de residus
Deixalleria i minideixalleria
Voluminosos
Oli vegetal i piles al mercat / Piles a comerços
Recollides especials a càmpings, guinguetes a l’estiu,
disseminats, equipaments municipals, festes populars, etc.
Recollida fracció vegetal integrada amb la recollida de restes de
menjar, repartiment de saques i campanya de sensibilització

El porta a porta: incidències
Aparició de punts negres d’abandonament d’escombraries (3)
Bosses abandonades al carrer
Desbordament de les àrees d’emergència en dies puntuals
Mal ús de les àrees d’emergència (runa, mobles, etc.)
Porexpan pel peix
Alguns establiments poc col·laboradors
Barreja de residus valoritzables amb el rebuig el dissabte
Establiments grans generadors de residus
Incidències comunes amb qualsevol sistema de recollida (també amb
contenidors)

El porta a porta: seguiment, control i
correcció incidències
Identificació del fet infractor i localització del responsable

Obertura de bosses,
inspeccions, detecció in situ

Visites i inspeccions a establiments
i empreses en general

Informació i sensibilització: cartells comunitats de veïns, cartes veïns
comunitat, visites directes a cases i establiments, etc.
Procediments sancionadors: avisos procediment sancionador, reunions
amb reincidents, execució de procediments sancionadors
Campanyes de sensibilització generals de reforç
Informació incidències: trucades i visites per resolució d’incidències

El porta a porta: seguiment, control i
correcció incidències
Centenars de visites informatives i bosses inspeccionades.
686 avisos d’incidències mitjançant carta general, carta amb signatura
de rebut o convocatòria de reunions per bosses abandonades i detectats
els propietaris o d’incidències localitzades l’origen.
12 procediments sancionadors a establiments
22 procediments sancionadors a particulars, alguns finalitzats, altres no
per estimació d’al·legació.

Dades de recollida
Kg i % de recollida selectiva
2003
FORM
Paper i cartró
Envasos
Vidre
Rebuig
Rebuig deixalleria
Voluminosos
Deixalleria
Total
Hab
Kg/hab i any
% Recollida Selectiva

2004

0
169.510
55.370
13.260
6.678.880

0
173.730
44.390
95.250
6.270.460

0
266.230
7.183.250
11.722
1,68
7,02

125.390
699.150
7.408.370
12.165
1,67
15,36

2005
1.256.000
353.860
327.080
341.930
3.593.440
74.500
229.660
807.010
6.983.480
12.693
1,51
47,48

2006
1.586.130
546.160
398.220
451.890
3.075.740
94.200
259.810
1.320.642
7.732.792
12.818
1,65
59,01

El 2 de maig de 2005
s’implanta la recollida de la
FORM i el sistema porta a
porta

2007
1.534.530
539.000
385.080
508.090
2.977.970
85.940
257.584
1.700.173
7.988.367
13.322
1,64
61,65

2008
1.502.520
511.430
410.940
527.160
2.978.770
81.080
195.970
1.459.172
7.667.042
13.855
1,52
60,09

Dades de recollida

% recollida selectiva Canet de Mar

70
60
50
% recollida 40
selectiva 30
20
10
0

59,01

61,65

60,09

47,48

15,36
7,02

2003

2004

2005

2006

Any

2007

2008

Dades de recollida
Gr / hab i dia
2003
FORM
Paper i cartró
Envasos
Vidre
Rebuig
Rebuig deixalleria
Voluminosos
Deixalleria
Total

0
40
13
3
1.561
0
0
62
1.679

2004
0
39
10
21
1.412
0
28
157
1.668

2005
271
76
71
74
776
16
50
174
1.507

2006
339
117
85
97
657
20
56
282
1.653

2007
316
111
79
104
612
18
53
350
1.643

2008
297
101
81
104
589
16
39
289
1.516

Dades de recollida
Caracteritzacions: FORM
Període

%

1er trimestre 2008

5,68

2n trimestre 2008

4,85

3r trimestre 2008

7,81

4t trimestre 2008

2,69

1r trimestre 2009

1,95

2n trimestre 2009

4,23

3r trimestre 2009

5,86

Caracteritzacions: envasos
Mitjana 2008 (8 caracteritzacions): 34,59 %
Mitjana 2009 (4 caracteritzacions): 24,14%

Dades de recollida... deixalleria
Tonelades
Tonelades

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pneumàtics

9,820

13,840

17,980

29,140

20,520

Bateries

0,668

0,499

2,243

2,795

1,210

0,235

0,000

1,000

0,820

0,650

1,673

1,182

Fluorescents

0,550

0,500

0,805

0,517

Electrodomèstics amb CFC

6,030

5,225

11,900

8,400

14,040

17,805

19,180

22,300

Oli vegetal

2,750

2,535

3,180

3,430

Oli mineral

0,492

0,000

0,000

1,131

0,065

0,121

0,178

Ampolles cava
Piles

0,960

Ferralla electrònica

10,640

Tóners
REPQ

3,456

5,576

7,941

3,598

7,095

Dissolvents

0,535

0,569

0,657

0,552

0,958

Vidre pla

24,214

25,620

43,640

40,480

39,940

Paper

32,445

36,180

54,590

61,720

68,090

Ferralla i metalls

79,165

78,274

152,241

138,069

76,129

4,700

2,900

22,400

19,050

72,140

168,860

227,940

236,970

187,580

Runes

337,500

319,000

664,410

1.003,060

856,330

Esporga

127,605

128,979

119,320

123,530

145,113

Tèxtil
Fusta

CDs

0,020
TOTAL

266,230

% variació d'un any respecte l'anterior
% variació 2003 a 2006 i 2007

699,148

807,014

1.320,642

1.700,173

1.459,172

162,61

15,43

63,65

28,74

-14,18

396,05

538,61

448,09

Dades de recollida
Estadístiques de residus municipals. Generalitat.
Any 2007 Mitjana Recollida Selectiva
Catalunya: 30,39%
Província de Barcelona: 31,97%
Maresme: 34,57%
Canet de Mar: 61,65%

Municipi

Dades de
recollida
Estadístiques
de residus
municipals.
Generalitat.
Any 2007
Municipis del
Maresme

% Rec.Sel.
s /total

CANET DE MAR
SANT ANDREU DE LLAVANERES
CABRILS
TORDERA
ARGENTONA
CALELLA
ÒRRIUS
TEIÀ
VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR
MATARÓ
CABRERA DE MAR
TOTAL
ALELLA
MASNOU
ARENYS DE MUNT
SANTA SUSANNA
PALAFOLLS
MALGRAT DE MAR
PINEDA DE MAR
SANT POL DE MAR
SANT ISCLE DE VALLALTA
PREMIÀ DE DALT
ARENYS DE MAR
DOSRIUS
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
PREMIÀ DE MAR
CALDES D'ESTRAC
SANT VICENÇ DE MONTALT

61,65
60,2
59,33
58,34
49,98
49,37
42,66
41,27
41,15
39,89
36,68
34,79
34,57
32,87
30,37
29,56
27,7
27,62
27,57
25,82
23,91
23,14
16,44
12,95
11,25
10,9
8,37
7,67
0,73

Premi Ciutat Sostenible 2006
a la millor gestió
municipal dels residus

7
Eines

Valoracions urbanístiques i expropiatòries II. Valoració d’usos i d’activitats.
Esteve Aymà i Pedrola, arquitecte tècnic, vocal territorial i delegat
de la Delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Incidència de la Directiva de serveis en la contractació
i gestió dels serveis urbans.
Neus Colet i Arean, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Valoracions urbanístiques i expropiatòries II
Valoració d’usos i d’activitats

SEMINARI TÈCNIC LOCAL

Curs 2009
Esteve Aymà Pedrola
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ESQUEMA LEGISLACIÓ DEL SÒL VIGENT A CATALUNYA, EXCLOSA LA SECTORIAL
LEF
16/12/54

REF
REForz
26/04/57 RMSolares
D 635/64
5 marÇ

LS/1.976
RDU
RD 1.346/76 RD 2.178/78
9 abril
23 juny

RPU
RGU
RD 2.159/78 RD 3.288/78
23 juny
25 agost
LS 8/1.990

LS/1.992
Tabla Vigencia STC 61/97 Ley 7/97 RD
LS 6/98 Ley Ley
DL LS LS
RDL 1/1.992 RD 304/93
20/03/97
14 abril 1.093/97 13 abril 11/99 10/03 1/05 8/07 2/08
26 juny
26 febrer
RDL 5/96 4 juliol20 maig
(LS/1.992) 7 juny
Normes LH

LBRL

Deroga articles segons Taula

7/85 2 abril

LOE 38/1.999
5 novembre

Deroga LS/1.976
Modifica articles en matèria urbanística en
terminis i competències

Deroga articles
segons Taula

Deroga articles segons Taula

A arrel de STC, es poden considerar vigents els
articles derogats per RD 304/93

Anul·la part Llei segns Taula
STC 164/2.001
11 juliol

Vigència LS/1.976 en la part que no contradiu LS/1.992 no anul·lada

DA 5a: modifica l’art. 54-55 (Pret de Reversió)

Anul·la articles
16.1 i 38
VPO art. 57.3 (mín 20% VPO)
i DA 8a (mín 10% Concertat)

LEF: modifica art. 43 y deroga art. 38 y 39.
LS 6/98: queda totalmente derogada.
LS 1/92: deroga art. 133, 134.1, 243.1, 276, 280.1, 287, 288, 289, y otras de igual o inferior rango contrarias a la Ley.
Deroga LS92 i LS 8/2007
2

LEGISLACIÓ DEL SÒL VIGENT A CATALUNYA, EXCLOSA LA SECTORIAL
Legislació de l’Estat
Llei de Sòl 2/2.008, de 20 juny. (B.O.E. 26 juny 2.008) entrada en vigor 27 de juny 2.008.
Deroga: LS 8/2.007 y resto artº R.D.Leg. 1/1.992, de 26 junio.
Modifica: artº 43.2 LEF; artº 71.2.e Ley 50/1.998 de 30 diciembre; artº 53.2 ordinal 7º Ley 14/2.000 de
29-12; artº 22.2 c); artº 70; artº 75.7.8; D.A. 15ª de la Llei 7/1.985 d’ 2 abril de LBRL;
artº 190 bis, D.F.2ª apart 5 Llei 33/2003 de 3-11 Patrimoni Administracions públiques

Llei de Sòl 8/2.007 de 28 de maig, (BOE 23 abril 2.007) entrada en vigor 1 juliol 2.007.
Aprovat Consell Ministres 14 juliol 2.006. Deroga LS 6/1.998; LS 1.992: artº 133; 134.1; 243;
276; 280.1; 287; 288;289. LEF art 38 y 39; modifica artº 43 LEF; Es d’aplicació mentras no es
desenvolupi el Reglament l’artº 137.3 RGU (drets arrendaticis). Modifica LRBRL artº 22.2;
70.3; 75.7 e inclou l’apartat 8 i una nova D.A. 15ª
Llei 10/2.003 de 20 de maig (BOE 21 mayo 2.003) Mesures urgents de lliberalització en el sector
inmobiliari i transports modifica LS 6/1.998: artº 9.2; s’afegeix .2 al artº 15; artº 16; artº 27: valoració sòl
urbanitzable metode residual dinàmic (Llei hipotecaria); artº 28.4 i s’afageix .5 i Disposició Transitoria 1ª;
2ª; 3ª i 5 ª.
Llei 53/2.002 de 30 de desembre Llei Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social artº
104. modifica artº 25 LS 6/1.998 “criteris generals de valoració”
R.D.L. 4/2.000 de Mesures Urgents de liberalització en el sector immobiliari i de transports
Llei 11/l.999 sobre distribució de competències en matèria urbanística
LOE 38/1.999 de 5 novembre: modifica artícles 54 i 55 “dret de reversió” de la LEF
Llei 6/1.998 de 13 d’abril (Règim de Sòl i Valoracions)
(articles declarats inconstitucionals 16.1 i 38. Article modificat: 25; Art. 23 paràgraf segon:
competència CCAA i no Estatal)
RD 1.093/1.997 de 4 juliol (pel què s’aproven les normes complementàries al Reglament per
l’execució de la LH sobre inscripció en el RP d’Actes de naturalesa urbanística) (1)
Lei 7/1.997 de 14 abril (Sòl i Col·legis Professionals) Vigent art. 4 referent Llei 7/1.985 de 2
d’abril de BRL (RDL 5/96 de 7 juny sobre Mesures Liberalitzadores en matèria de sòl)
RDL 1/1.992 de 26 de juny (Text Refós Llei del Sòl [Llei 8/1.990])
Vigents: arts.: 104.3; 113.2; 124.1 i .3; 133; 134.1; 136.2; 137.5; 138.b); 159.4; 168; 169; 170.1;
183; 204; 210; 211.3; 213; 214; 222; 224; 242.1 i .6; 243.1 i .2; 244.2, 3 i 4; 245.1; 246.2; 255.2;
258.2 i .3; 259.3; 274; 276; 280.1; 287.2 i .3; 288.2 i .3; 289; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305;
306; 307; 308; 309; 310; DA quarta 1a i 3a; DA sisena i DT cinquena 1a.
RD 304/1.993 de 26 de febrer (Taula Vigència Reglaments, si bé és vigent a resultes de la STC
61/97 de 20 març és susceptible de ser anul·lat als Tribunals Contenciosos Administratius)

3

RD 3.288/1.978 de 25 agost (Reglament Gestió Urbanística)
Derogats RD 304/1.993 de 26 febrer: arts.: 3.2; 6.2, incís final 10.3; 11.3,c); 18.1 i .2; 21.3;
36.3; 37; 38.3; 39.2; 46.3,c) i .4; 48 a 51; 56; 57; 74; 75.2; 82.2; 86.2; 88.2, .3, .4 i .5; 94.3 i .4;
101.1 b); 105; 108.2; 112; 114; 121.3; 123.2; 134; 138; 140 a 151; 152.2; 159; 160; 215.2 i .3;
220.2 i .3; 222; 227.2. (a arrel de la STC, es poden considerar vigents)

RD 2.159/1.978 de 23 de juny (Reglament de planejament)
Derogats R.D. 304/1.993 de 26 febrer: arts.: 8; 30, b); 31; 90, f); 92, g); 93.1, f); 104; 107; 108 a
114; 119; 141.3; 142.2 i .3; 147.4; 155.1 i .2, paràgraf segon; 161.3; 166 paràgraf tercer. (a arrel
de la STC, es poden considerar vigents)
RD 2.178/1.978 de 23 de juny (Reglament Disciplina urbanística)
Derogats RD 304/1.993 de 26 febrer: arts.: 12 a 16; 34.3; 36.2 i .3; 37; 42; 43; 53; 54.2; 56; 64;
65.2; 92.1; 94. (a arrel de la STC, es poden considerar vigents)
RD 1.346/1.976 de 9 abril (Text Refós de la Llei del Sòl)
Reviscut per la STC Núm 61/1.997 de 20 de març 1.997
D 635/1.964 de 5 de març (Reglament Edificació Forçosa i Registre Municipal de Solars)
Derogats RD 304/1.993 de 26 febrer: arts.: 1.2; 2 a 7; 8.2, .3 i .4; 9; 11.4; 16; 17; 22 a 24; 28 a
43; 44.4 i 45 i disp. adi. trans. i final (a arrel de la STC, es poden considerar vigents)
D 26/4/57 Reglament d’Expropiació Forçosa
Llei Expropiació forçosa 16/12/54
Derogats Llei 38/1.999, de 5 de novembre LOE D.A.5a: arts.: 54 i 55, dret de reversió
(1) No és pròpiament legislació del Sòl, però donat el seu abast en el dret de propietat urbana (Urbanisme – Registre
de la Propietat), crec convenient relacionar-la.
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Legislació Autonòmica Catalana
Llei del dret a l’Habitatatge 18/2.007 de 28 desembre (DOGC 5044 de 9 gener 2.008)
entrada en vigor 9 d’abril 2.008)
Decret Llei 1/ 2.007. de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanístic. Entrada en
vigor 19 d’octubre 2.007
Reglament de la Llei d’Urbanisme. Decret
24/07/06, entrada en vigor 1 setembre 2.006)

305/2.006 de 18 juliol (publicada DOGC

Deroga.El Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprovat pel Decret 635/1964, de 5 de març.
El Reglamento de Reparcelaciones de Suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana, aprovat pel Decret 1006/1966, de 7
d'abril
.El Reial Decret 1169/1978, de 2 de maig, sobre creación de sociedades urbanísticas por el Estado, los organismos autónomos y
las corporaciones locales
El Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprovat pel Reial decret 2159/1978, de 23 de juny.
El Reglamento de Disciplina Urbanística, aprovat pel Reial decret 2187/1978, de 23 de juny
.El Reglamento de Gestión Urbanística, aprovat pel Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost.

DL 1/2.005, de 26 de juliol, Llei d’Urbanisme (publicada DOGC 28/07/05) en vigor 29/07/05
Llei 10/2.004 (publicada DOGC 30/12/2.004; entrada en vigor 31/12/2.004)
Reglament Parcial Llei 2/2.002 d’Urbanisme (Decret 287/2.003 de 4 novembre. DOGC 2
desembre 2.003) en vigor: 3/12/2.003
Llei 2/2.002, de 14 de març, d’urbanisme (deroga DL 1/1.990, del 12 juliol, pel qual s’aprova
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística)
(DOGC núm 3600 de 21 de març 2.002) entrada en vigor: 22 març 2.002
D 303/1.997 de 25 de novembre
Reglament Mesures per Facilitar la Gestió Urbanística
DL 16/1.994 de 26 de juliol
Adequació DL 1/1.990 a Llei 30/1.992 de 26 de novembre (LRJAPPAC, modificat per la llei
4/1.999 de 13 gener)
DL 1/1.990 de 12 de juliol
Refosa Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria Urbanística
Llei 12/1.990 de 5 de juliol
Autorització refosa
D 146/84, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament pel desenvolupament de la Llei
3/84, de 9 de gener, de Mesures d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de Catalunya
D 143/84, de 10 d’abril (taula de vigències)
Llei 23/1.983 de 21 de novembre
Política Territorial
Remissió art. 17 DL 1/1.990 de 12 juliol
Llei 9/81, de 18 de novembre, sobre Protecció de la legalitat Urbanística
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NORMATIVES

Valoracions Urbanístiques
Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de l.954
 BOE núm. 351, de 17 desembre de l.954
 A resaltar, entre altres, l’art. 47: 5% de premi d’afecció
Lleis del Sòl: 1.976; 1.990; i 1.992
 LS 1.976: articles: 103 a 113.
 LS 1.990: articles: 66 a 73.
 LS 1.992: articles: 58 a 64.

vigent 16 juny l.976
vigent 17 agost l.990
vigent 21 juliol 1.992

Reial Decret 1.020/1.993 de 25 juny del Ministeri d’Economia i Hisenda
 Publicació:
BOE 22-7-l.993 núm. 174
 Rectificacions:
BOE 22-9-l.993 núm. 227
. Modificades les normes 16 i 18 per el R.D. 1.464/2.007 D.A. 1ª de 2 de novembre
STC 61/1.997 de 20 de març
. Publicació 25 abril l.997
Llei del Sòl i Valoracions 6/1.998, de 13 d’abril
 Entrada en vigor 5/5/1.998
 Articles: 23 a 32 (no obstant, tenir en compte la Llei 10/2.003, de 20 maig, i Llei
53/2.002 que modifica l’article 25 sobre criteris generals de valoració)
 Nota: El segon paràgraf art. 23 és de competència CC.AA. i no Estatal.

STC 164/2.001 de 11 juliol
 Declara nuls els articles 16.1 i 38 de la LS 6/1.998

Llei 53/2.002 de 30 de desembre Llei Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social
. Artº 104. modifica artº 25 LS 6/1.998 “criteris generals de valoració”
Llei 10/2.003, de 20 de maig, modificatòria dels articles de la LS 6/1.998 següents:
 Art. 9.2; art. 15 s’afegeix apartat 2; art. 16; art. 27 (valoració sòl urbanitzable); art. 28.4
es modifica i s’afegeix un nou apartat 5; D.T. 1a a 3a i 5a.
 Publicació: BOE 21 de maig 2.003, núm. 121. entrada en vigor 22-5-2.003
DL 1/2.005, de 26 de juliol, Llei d’Urbanisme (Llei 2/2.002 i Llei 10/2.004)
 En quan a habitatges de protecció oficial i concertades en sòl urbanitzable i urbà no
consolidat (PEMU.): art. 57.3, i D.T. 2ª, amb excepció
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Decret Llei 1/ 2.007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
. Art. 9: s’afeigeix D.A. 19ª: Reserves per a noves tipologies d’habitatge amb protecció
oficial en sòl urbà i sòl urbanitzable del 10 % mínim sostre que es qualifiqui
(modificacions i revisions) per a l’ús residencial de nova implantació. Municipis de >
10.000 habitants i capitals de comarca.
. Artº 19: s’afeigeix D.A. 21 ª: Àrees residencials estratègiques: densitat 50 % H.P.P.
Llei 8/2.007 de Sòl, de 28 de maig. Entrada en vigor 1 juliol 2.007 Aprovat Consell de
Ministres 14 juliol 2.006
Llei 2/ 2.008 de sòl, de 26 juny. Entrada en vigor 27 de juny 2.008. deroga LS 8/2.007 i art.
Vigents LS/92
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Valoraciones Hipotecàries
Llei 2/1.981, de 25 de març de Regularització del Mercat Hipotecari.

Ordre 14/6/1.982 del Ministeri d’Economia i Comerç. Decret 685/1.982 de 17 de març.
Valoració de béns admesos en garantia en el mercat hipotecari.
 Publicació: BOE 28 juliol l.982, núm. 179.

Ordre 28/07/l.989 del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Reial Decret 1.020/93 de 25 juny del Ministeri d’Economia i Hisenda: sols en quan a la taula
de coeficients de depreciació.

Ordre 30/11/1.994 del Ministeri d’Economia i Hisenda. Normes de valoració de béns immobles
per determinades entitats financeres.
 Publicació: BOE 13 desembre l.994, núm. 297.

Resolucions de dates 15/7/l.997 i 20/7/l.999, modificant les tases i primes de risc fixades en la
O-M- 30/11/1.994.

ORDRE ECO 805/2.003 de 27 de març 2.003 sobre normes de valoració de béns immobles i
de determinats drets per certes finalitats financeres (entrada en vigor 6 mesos des de la seva
publicació, si bè permet la seva aplicació desde el moment de la publicaciò).

ORDRE EHA/3011/2.007, de 4 d’octubre, que modifica l’Ordre ECO/805/2.003 de 27 de
març. Publicada BOE 249 d’17 octubre 2.007.- Entrada en vigor 18 d’octubre 2.007

Costos de Construcció: Boletí Económic Construcció; EME-DOS, etc.

Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Arquitectura i Habitatge: Estadística de la
construcció de vivendes a Catalunya (preus de venda en mercat de les principals ciutats)

API: informació de preus de venda i lloguer en revistes.
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VALORACIÓ D’UN ELEMENT D’UN EDIFICI
Informe: S’efectuarà d’acord amb l’aticle 65 de la O. ECO 805-2.003

FINALITATS VALORACIÓ: HABITATGE; LOCALS; OFICINES; NAUS INDUSTRIALS; PROMOCIÓ
Reserves tècniques companyies d’assegurances; Valor real de mercat; Fons d’inversió immobiliària; valoracions d’aportacions no dineràries
registre mercantil; Avaluació d’actius fixes d’una empresa a efectes d’una fusió o escissió; Valoracions judicials; planejament; gestió urbanística;
expropiacions; Fiscalitat; arrendaments.

HABITATGE.Tipologia edifici: Bloc plurifamiliar entre mitgeres; obert; habitatge unifamiliar adossada; aparellada; aïllada; Apartament
Superfícies terreny i edificades: la medició real (el registre de la propietat no certifica superfícies). Superfície construïda; superfície útil; elements
comuns
Localitat i entorn: equipaments propers; comunicacions; consolidació del barri, etc.
Respecte al Sòl
Normativa urbanística: Planejament general; derivat; gestió urbanística; urbanització; classificació i qualificació del sòl
Obres d’urbanització: quotes d’urbanització; contribucions especials;
Obres d’urbanització: Recepcionades; No recepcionades; Junta de Conservació; dissolució Junta de Conservació
Respecte al edifici
Règim de protecció, tinença i ocupació: Habitatge lliure; protecció pública; arrendat; afectat servituds
Anàlisis de mercat: 6 mostres. Oferta; demanada; expectatives; paràmetres d’homogenització
Qualitat constructiva, Antiguitat i conservació: R.D. 1.020/1.993 (depreciació)
Càlculs: Cost Reposició Net (CRN); Cost Reposició Brut (CRB); Valor mercat per comparació (VM); Valor màxim legal (VML)
Advertències: Habitatge amb antiguitat inferior a 6 anys (cas d’infracció urbanística molt greu; 4 anys per greus o 2 anys lleus) o si és
legalitzable o no

LOCALS.Tipologia edifici: Comercial P.B; P. Pis; Entreplanta; sòtans; comercial multiplanta; galeria comercial; garatge
Superfícies terreny i edificades: la medició real (el registre de la propietat no certifica superfícies). Superfície construïda; superfície útil; elements
comuns
Localitat i entorn: equipaments propers; comunicacions; consolidació del barri, etc.
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Respecte al Sòl
Normativa urbanística: Planejament general; derivat; gestió urbanística; urbanització; classificació i qualificació del sòl
Obres d’urbanització: quotes d’urbanització; contribucions especials;
Obres d’urbanització: Recepcionades; No recepcionades; Junta de Conservació; dissolució Junta de Conservació
Respecte al edifici
Règim de protecció, tinença i ocupació: arrendament; afectat servituds
Anàlisis de mercat: 6 mostres. Oferta: Alta: superfície < 100 m2; mitjà: entre 100 i 500 m2; baixa: > 500 m2 ; demanada: igual oferta;
expectatives: relació entre oferta i demanda; paràmetres d’homogenització: 6 mostres, analitzant: Mercat real (comissió API); Entorn diferencial
10 %; ubicació: diferència valor repercussió sòl; Superfície i disseny: 20 % màxim;
Qualitat constructiva, Antiguitat i conservació: R.D. 1.020/1.993 (depreciació)
Càlcul coeficient de taula de fons: CTF = Sumatori de cruïlles / nombre de retícules
Preu venda brut local a valorar: Preu venda brut testimoni x CTF = Valor cruïlla façana x pes ponderació = Valor cruïlla façana ponderada
Valor promig testimonis ponderats x CTF del local a valorar = Preu venda brut local a valorar
Càlculs: Cost Reposició Net (CRN); Cost Reposició Brut (CRB); Valor mercat per comparació (VM);
Advertències: Locals amb antiguitat inferior a 6 anys (cas d’infracció urbanística molt greu; 4 anys per greus o 2 anys lleus) o si és legalitzable o
no
OFICINES.Tipologia edifici: amb accés des de la via pública, sense accés via pública, edifici d’oficines; edifici plurifuncional
Superfícies terreny i edificades: la medició real (el registre de la propietat no certifica superfícies). Superfície construïda; superfície útil; elements
comuns
Localitat i entorn: equipaments propers; comunicacions; consolidació del barri, etc.
Respecte al Sòl
Normativa urbanística: Planejament general; derivat; gestió urbanística; urbanització; classificació i qualificació del sòl
Obres d’urbanització: quotes d’urbanització; contribucions especials;
Obres d’urbanització: Recepcionades; No recepcionades; Junta de Conservació; dissolució Junta de Conservació
Respecte al edifici
Règim de protecció, tinença i ocupació: arrendat; limitacions de domini: afectat servituds
Anàlisis de mercat: 6 mostres. Oferta: Alta: sup < 100 m2; mitjà: entre 100 i 500 m2; baixa: > 500 m2 ; demanada: igual oferta; expectatives:
relació entre oferta i demanda; paràmetres d’homogenització: 6 mostres, analitzant: Mercat real (comissió API); Entorn diferencial 10 %;
ubicació: diferència valor repercussió sòl; Superfície i disseny: 20 % màxim;
Qualitat constructiva, Antiguitat i conservació: R.D. 1.020/1.993 (depreciació)
Càlculs: Cost Reposició Net (CRN); Cost Reposició Brut (CRB); Valor mercat per comparació (VM);
Advertències: Locals amb antiguitat inferior a 6 anys (cas d’infracció urbanística molt greu; 4 anys per greus o 2 anys lleus) o si és legalitzable o
no
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NAUS INDUSTRIALS.Tipologia edifici: Planta baixa aïllada; entre mitgeres; amb altell; varies plantes. Llum i altura de les naus;
Superfícies terreny i edificades: la medició real (el registre de la propietat no certifica superfícies). Superfície construïda; superfície útil;
Localitat i entorn: equipaments propers; comunicacions; consolidació del polígon, etc.
Respecte al Sòl
Normativa urbanística: Planejament general; derivat; gestió urbanística; urbanització; classificació i qualificació del sòl
Obres d’urbanització: quotes d’urbanització; contribucions especials;
Obres d’urbanització: Recepcionades; No recepcionades; Junta de Conservació; dissolució Junta de Conservació
Respecte al edifici
Règim de protecció, tinença i ocupació: arrendament; limitacions de domini: afectat servituds
Anàlisis de mercat: 6 mostres. Oferta: Alta: sup < 500 m2; mitjà: entre 500 i 5.000 m2; baixa: > 5.000 m2 ; demanada: igual oferta; expectatives:
relació entre oferta i demanda; paràmetres d’homogenització: 6 mostres, analitzant: Mercat real (comissió API); Entorn diferencial + - 10 %;
ubicació: diferència valor repercussió sòl; ocupació: diferencial màxim 5 %; accessibilitat: 5 %; tamany nau: fins 500 m2 ponderació nau de
testimoni (500 a 1.000 m2) entre 5 i 7,5 % ; superior a 500 m2 ponderació nau de testimoni (1.000 a >1.000 m2) entre 7,5 i 10 % ; oficines de la
nau: diferencial màxim 5 %; equipament del polígon: màxim 10 %
Qualitat constructiva, Antiguitat i conservació: R.D. 1.020/1.993 (depreciació)
Càlculs: Cost Reposició Net (CRN); Cost Reposició Brut (CRB); Valor mercat per comparació (VM);
Advertències: Locals amb antiguitat inferior a 6 anys (cas d’infracció urbanística molt greu; 4 anys per greus o 2 anys lleus) o si és legalitzable o
no

PROMOCIÓ .Tipologia edifici: Habitatges en bloc plurifamiliar; habitatges unifamiliars; locals comercials; oficines; places d’aparcament; trasters
Superfícies terreny i edificades: la medició real (el registre de la propietat no certifica superfícies). Superfície construïda; superfície útil; elements
comuns
Localitat i entorn: equipaments propers; comunicacions; consolidació del barri, etc.
Respecte al Sòl
Normativa urbanística: Planejament general; derivat; gestió urbanística; urbanització; classificació i qualificació del sòl
Obres d’urbanització: quotes d’urbanització; contribucions especials;
Obres d’urbanització: Recepcionades; No recepcionades; Junta de Conservació; dissolució Junta de Conservació
Respecte al edifici
Règim de protecció, tinença i ocupació: Habitatge lliure; protecció pública; arrendat; afectat servituds; locals, oficines....
Anàlisis de mercat: 6 mostres. Oferta; demanada; expectatives; paràmetres d’homogenització
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paràmetres d’homogenització: Mercat real (comissió API); Entorn diferencial 10 %; ubicació: diferència valor repercussió sòl; Superfície i
disseny: 20 % màxim; instal·lacions: calefacció, aire condicionat
Qualitat constructiva, Antiguitat i conservació: R.D. 1.020/1.993 (depreciació)
Càlculs: Cost Reposició Net (CRN); Cost Reposició Brut (CRB); Valor mercat per comparació (VM); Valor màxim legal (VML)
Advertències: Habitatge amb antiguitat inferior a 6 anys (cas d’infracció urbanística molt greu; 4 anys per greus o 2 anys lleus) o si és
legalitzable o no

VALORACIÓ D’IMMOBLES LLIGATS A EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES
Immobles més freqüents lligats a explotacions econòmiques:
- Centres de transport; - Hospitals, clíniques; - Centres d’ensenyament; - Centres d’equipament social; - Establiments turístics; Residències
estudiantils; tercera edat; tanatoris; edificis i instal·lacions industrials i febrils no polivalents o de producció agrària
- Valoració:
CRB (si l’edifici està en construcció o rehabilitació) : Valor del sòl; Cost d’execució per contrata de l’edificació
CRN (si l’edifici està acabat): CRB – (depreciació + conservació)
VA rendes si es possible :
- Fluxes de caixa: Rn = I – D; s’ha de determinar R imputable a l’immoble (70 a 75 %); de la renda imputable a l’equip i mobiliari (10 a 15
%), la gestió o benefici de l’empresari (15 a 20 %); i en alguns casos la marca (aprox. 10 %)
- Valor de reversió = CRN (per un període de temps igual o superior a la de vida útil el valor de reversió coincideix amb el valor del sòl)
- Tipus d’actualització: les taxes estan en funció de l’ús; el risc; la seguretat; liquidesa; situació del mercat
I = TRL + PR
(TRL = taxa de rendabilitat lliure de risc; i PR = prima de risc)
TRL = Rendabilitat mitja anual del tipus mig del Deute de l’Estat, amb venciment igual o superior a 5 anys en cas de la
finalitat hipotecària de la taxació o de 2 anys per les restants finalitats
Consulta: www.bde.es
Valoracions hipotecàries: interessos i bons de l’Estat entre 5 i 10 anys
Les taxes nominals es tenen que passar a reals Tr = (1 + Tn / 1 + increment IPC) – 1
- Càlcul valor per actualització: VA = R x ( ( 1 + i)n – 1 / ( 1 + i)n x i )) + CRN / (1 + i )n .
VM per comparació
- VALOR DE TAXACIÓ: El menor entre CRN ; VA i VM.

El VA és el valor màxim o límit

ATASA publica en la seva pàgina web ATASA.com, unes suggeriments de tipus d’actualització per diferents activitats
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Sòl No Urbanitzable, o rural

Usos admesos. Art. 47 D.L. 1/ 2.005:
D’acord amb els requisits dels artícles 50 i 51, reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que siguin nescessaris preservar i recuperar per
raons arquitectòniques, històriques, medioambientals, paisajístiques o socials. Les masies i cases rurals tenen que estar incloses pel planejament
urbanístic en el catàleg (art 50.2), per destinar-las a habitatge familiar, o un establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat de hotel apartament,
a un establiment de turisme rural o activitats d’educació en el temps de lleure.
Amb un sòl no urbanitzable o rural poden ser objecte d’actuacions específiques per destinar-lo a activitats o equipaments d’interès públic. Sòn
d’interès públic:
- Les activitats colectives de caràcter deportiu, cultural, d’educació en el temps de lleure, que es desenvolupin al aire lliure, amb
obres e instal.lacions mínimes.
- Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans
- Les infraestrucutres d’accesibilitat
- Les instal.lacions i obres nescessaries per serveis tècnics: telecomunicacions; hidràulica en general; xarxes de subministri elèctric,
de suministre d’aigua i de sanejament, tratament de residus, producció d’energía a partir de fonts renovables i altres instal.lacions
ambientals d’interès públic
Noves construccions admeses:
- Dependencies pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació d’extracció de recursos naturals, o en general rústica.
- Construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de persones traballadores asociades a una activitat d’explotació
- Estació de subministre de carburants
- Construcions, instal.lacions vinculades a l’execució, manteniment i funcionament de les obres públiques
- Construccions destinades a activitats de turisme rural o de camping
Procediments per l’aprovació dels projectes: artícles 48,49 i 50 D.L. 1/ 2.005
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MÈTODES DE VALORACIÓ DEL SÒL

Objecte:
- Mercat hipotecari; Provisions tècniques de companyies d’assegurances; fons i
societats d’inversió. Fons de pensions
Normativa:
- ECO 805/2.003, Art. 34; 35; 50 i 51
Nivell I
SUC; SUNC; SUD;
Aprofitament urbanístic
Terrenys

Nivell II
- SNU o edificats
lligats explotació
- SUND

inici edificació
< 1 any

> 1 any

Sense edificar amb suficient
Informació de mercat
Immobles declarats ruïna

COMPARACIÓ

Edificis per rehabilitar

COMPARACIÓ
sense considerar possible
utilizació urbanística

Sense edificar sense suficient
Informació de mercat
Immobles declarats ruïna
Edificis per rehabilitar

RESIDUAL

VALOR CADASTRAL

ESTÀTIC/ DINÀMIC

Amb suficient
Informació de mercat
Solars edificats
Valor Sòl separat

COMPARACIÓ

Amb suficient
Informació de mercat
Solars edificats
Valor Sòl separat
Terrenys lligats a una
Explotació no agropecuària

RESIDUAL
ESTÀTIC/ DINÀMIC

MÈTODE DE CAPITALITZACIÓ
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RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL (DL 1/2.005, LLEI D’URBANISME)

Consolidat

Urbà

No consolidat

Terrenys que tenen la condició de solar (art. 29)
Terrenys que manca completa la urbanització
per a assolir la condició de solar art. 29 a
(polígon o pla de millora urbana)

Resta sòl urbà.
Sòl no susceptibe d’immediata llicència per
estar inclòs en un àmbit d’actuació
pendent de desenvolupament
Cessió de sòl en funció plusvàlues urbanístiques:
llei 2/2.002: Aprofitament per edificabilitat addicional: 10%
Aprofitament nous usos: 10% (derogat)

10 % aprofitament mig àmbit d’actuació

Classificació

Delimitat

Cal
la
formulació,
tramitació
l’aprovació definitiva d’un Pla Parcial

i

del sòl
Urbantizable
No delimitat

NO Urbanitzable
STC 11-7-2.001

El
Pla
Parcial
ha
d’ésser
de
delimitació
i
ha
d’acreditar
que l’actuació sigui coherent amb els
paràmetres determinats (art. 58 1.d, 1.e i 7)

Terrenys classificats com a tals pel planejament, bé per
llur incompatibilitat amb la transformació o bé per la
inadequació al desenvolupament urbà.
Per raó de règims de protecció especial establerts o pels
valors i les finalitats a assolir, utilització racional del
territori d’acord amb el model territorial de
desenvolupament urbanístic sostenible
Terrenys reservats per S.G. (sistemes generals) no
inclosos al sòl urbà ni al sòl urbanitzable

Sòl Urbà: Terrenys que compten amb tots els serveis urbanístics bàsics, o bé són compresos en àrees
consolidades per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superficie edificable. També aquells
que, en l’execució del planejament, assoleixin el grau d’urbanització que aquest determina (articles 24,
25, 30, 31, 32, 33)
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URBANO
CONSOLIDADO
(ASISTEMÁTICO)

LS 2/2.008
LS 8/2.007
URBANIZADO
12

SITUACIÓN Y
ACTIVIDAD
preámbulo
Determinante del
contenido del
derecho de
propiedad

RÉGIMEN
URBANÍSTICO
DEL SUELO
Suelo:
Recurso económico,
Recurso natural,
escaso y no
renovable

3 y 4.a. Derecho del
ciudadano. Uso
residencial: al
servicio de la
efectividad del
derecho de disfrutar
de una vivienda
digna y adecuada
(art. 47 CE)

6 derecho iniciativa
sean o no
propietarios suelo
(libre empresa)
8 Participar
ejecución
actuaciones de
urbanización 14.1.a

Patrimonializado de
la edificabilidad
7

14.1.a.2. Actuaciones de transformación urbanística: Actuaciones de urbanización
Objeto: reformar o renovar la urbanización en ámbito de suelo urbanizado.
Figuras de planeamiento derivado: PEMU, PERI, UA.
URBANO NO
CONSOLIDADO
(SISTEMÁTICO)

13.4. PROTEGIDO
NO PROTEGIDO

16.1.b. Cesiones: entregar a la Administración y con destino al patrimonio público del suelo, el suelo correspondiente al porcentaje de la
edificabilidad media ponderada de la actuación (5 < % < 15), excepcionalmente se podrá reducir o incrementar el porcentaje hasta
alcanzar un máximo del 20%, siempre que el valor de las parcelas resultantes sean sensiblemente inferior o superior, respectivamente al
medio en los restantes en su misma categoría de suelo.

Arts. 319-320 CP: delito urbanístico
9.2.c costear ejecutar infraestructuras y entrega Adm incorporación dominio publicas
Posibilidad de edificación, rehabilitación o reconstrucción.

13.2. Prohibidas las parcelaciones
urbanísticas

RURAL
13.1. Agrícola,
ganadero, forestal,
cinegético, recursos
naturales). No
integrados en la
trama urbana.

10.b. destinar suelo para
14.1.a.1: Actuación de transformación nueva
Usos
productivos
y
urbanización: suelo rural a urbanizado
residenciales.
Infraestructuras, dotaciones públicas, parcelas
Reserva de suelo sujeta a
aptas para edificación, y conectadas a la red
régimen
de
protección
de servicios.
Inscripción Registro Propiedad.
pública (30% mínimo).
16.1.b. Cesiones: entregar a la Administración y con destino al patrimonio público del suelo, el suelo correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media
ponderada de la actuación (5 < % < 15), excepcionalmente se podrá reducir o incrementar el porcentaje hasta alcanzar un máximo del 20%, siempre que el valor de
las parcelas resultantes sean sensiblemente inferior o superior, respectivamente al medio en los restantes en su misma categoría de suelo.
10.a. NO PROTEGIDO
en ámbito de actuación
urbanizadora
suelo Patrimonializable
de la edificabilidad

13.3. Carácter excepcional, usos y obras
de carácter provisional: ser demolidas
sin derecho indemnizatorio cuando
acuerde administración.

11. Instrumentos de ordenación territorial y de ejecución urbanística, incluido los de beneficios y cargas, así como los convenios:
información pública.
Figuras: Plan Parcial Urbanístico, Proyecto de Reparcelación (Comprende: 16. Cesiones obligatorias y libre de cargas, y urbanizado:
zonas verdes, viales, equipamientos, aprovechamiento medio, así como el derecho de retorno, e indemnización por los bienes
incompatibles con el planeamiento), Junta de Compensación (caso de más de un propietario), Proyecto de Urbanización (obras básicas
y complementarias).
Problema que se puede originar: será necesario una modificación puntual o una delimitación de suelo o un plan parcial de delimitación?

ESTADO Y
PROCESO
Preámbulo
Régimen de
actuaciones
urbanísticas de
transformación de
suelo

Suelo transformado por la urbanización.
14.1.b. Actuaciones de dotación: incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción
con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística, y que no requieran la reforma o
renovación integral de la urbanización.

PLUSVALÍAS

14.1. Actuaciones
de transformación
urbanística

14.2. La caducidad de los instrumentos de ordenación y ejecución restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a la situación en que se
hallaba al inicio de la actuación.
15. Sometido a evaluación ambiental. 15.2. Informe medioambiental: incluye mapa de riesgos naturales. 15.3. Informes mínimos de la
memoria ambiental: 1) administración hidrológica, 2) administración de costas (deslinde del dominio público), 3) administración
competente de carreteras y demás infraestructuras. 15.4. Informe o memoria de sostenibilidad económica: se valorará el impacto en las
haciendas públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias. 15.5. Informe de seguimiento de la
actividad de ejecución urbanística.
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16.2. Recepción de las obras de urbanización: se presumen cumplidos los deberes descritos en el apartado anterior. Corresponderá la
formalización de la Junta de Conservación.
16.3. Los convenios entre promotor y administración no podrán establecer más obligaciones que las que procedan legalmente. En su
defecto, serán nulos de pleno derecho.

ESQUEMA DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC

... Fins la LS/56

Tant amb el sòl rústic, com urbà (eixample i casc), el propietari
podia obtenir la quasi totalitat de l’aprofitament objectiu

A partir LS/56 fins LS/76

Sòl rústic: aprofitament era de 0,2 m3/m2
Reserva urbana i sòl urbà: 100% de l’aprofitament del polígon o
de la parcel·la

A partir LS/76 fins LS/90

Sòl No Urbanitzable: No tenia cap aprofitament
Sòl Urbanitzable: 90% aprofitament mig del quatrieni
Sòl Urbà: 100% d’aprofitament de la mitja del polígon o Unitat
d’Actuació, o aquell derivat de l’aprofitament objectiu de la
parcel·la

LS/90 i LS/92

Sòl No Urbanitzable: No té cap aprofitament
Sòl Urbanitzable i sòl Urbà: l’aprofitament
d’apropiació és igual al 85% de l’aprofitament tipus

L 7/97

Sòl Urbanitzable i Sòl urbà: l’aprofitament susceptible
d’apropiació és del 90% de l’aprofitament tipus (actuacions
sistemàtiques) i del 100% en actuacions asistemàtiques

LS6/98

En sòl Urbà consolidat:
100% de l’aprofitament
En sòl Urbà no consolidat:
 90% de l’aprofitament
En sòl Urbanitzable:
 90% de l’aprofitament
Les comunitats autònomes fixaran els percentatges aplicables

LS 2/2.008 i LS 8/2.007

Actuacions transformació urbanística: de rural a urbanitzat:
Reformar o renovar la urbanització d’un àmbit de sòl urbanitzat
de 5 a 15 % excep. 20 %
Actuacions de dotació en sòl urbanitzat: sobre increment de
l’edificabilidad

DL 1/1990 de 12 juliol
(Llei autonòmica en matèria
urbanística Catalunya, art.
120.3; 121.3)

DL 1/2005, de 26 juliol
(Llei 2/2002, d’Urbanisme)
(Llei 10/2.004 d’Urbanisme)

D.L. 1/ 2.007, 16 octubre
Artº 19: D.A. 21ª

susceptible

Sòl urbà (actuació asistemàtica com sistemàtica): 100% de
l’aprofitament mig en polígon o Unitat d’actuació
Sòl Urbanitzable programat: 90% de l’aprofitament mig del
sector
Sòl urbà consolidat:
100% de l’aprofitament
Sòl urbà no consolidat:
90% mínim, de l’aprofitament
urbanístic del sector o polígon (Llei
10/2004: 90% de l’aprofitament
del sector)
Sòl urbanitzable delimitat: 90% de l’aprofitament del sector,
referit a les seves finques
Àrees residencials estratègiques: cessió: fins 15 %
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QUADRE SINÒPTIC DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA ESTATAL
I AUTONÒMICA REFERENT A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA

Llei 6/98

1. El planejament urbanístic com a
causa expropiandi

RDL
1/92

35

2. Adquisició de béns per ús i servei
públic

DL 1/90

DL 1/05

LS8/07
LS2/08

98

103.1

28

29.1.b)

99

3. Constitució del patrimoni municipal
del sòl (supósits de reversió i retaxació)

131,132,1
37

104.c)

4. L’expropiació forçosa promoguda
per l’expropiat (per ministeri de la Llei)

103

108

5. L’expropiació forçosa com a sistema
d’actuació

169,185196

104.a)

6. L’expropiació forçosa com a sanció
per incompliment d’obligacions
urbanístiques

100,211,2
27

178

7. Constitució de servituds

211

8. Expropiació de béns de domini
públic

210

9. Procediment

35-39

10. El règim de venda forçosa
11. La reversió dels béns expropiats
Nova redacció per la LOE, DA 5a

40
54, 55

12. Valoracions en general
13. Valoracions a efectes d’expropiació
i supòsits indemnitzatoris

23-32

102

146, 147
222-224

106, 107

225-233

31-32

101

29

153-162

109

20-27

98

109

30

NOTA.- El contingut dels punts 1-6: planejament urbanístic com a causa expropiant.
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ESQUEMA: EXTINCIÓ DE BÉNS I DRETS, I LES SEVES
VALORACIONS EN SISTEMES DE COMPENSACIÓ-COOPERACIÓ

a) Edificacions, plantacions, obres i instal·lacions
Extinció:
Art. 90 RGU: Per ser la superfície edificada inferior a la parcel·la mínima, sense poder-se
adjudicar al mateix propietari inicial, així com els terrenys on existeixen edificis
contraris al planejament.
Art. 98.2 RGU: Per ser necessari la seva eliminació per realitzar obres d’urbanització, i
per estar situat en parcel·les que no es poden adjudicar al mateix propietari, i quan la seva
conservació sigui radicalment incompatible amb l’ordenació, àdhuc com a ús
provisional.
Art. 122 RGU: Per no tenir lloc la subrogació real de les antigues per les noves
parcel·les.
Normativa d’aplicació:

Art. 98 RGU: indemnització i compte de liquidació.
Art. 127, 128 RGU: efectes econòmics.

Indemnització:

Al titular registral
Normativa: art. 99.1.f) LS/76

Despeses d’urbanització: A càrrec dels propietaris, en concepte de despeses d’urbanització
Valoració: Normativa d’aplicació: art. 31.1.2 LS/98 i R.D. 1020/93, normes 12 i 13.
Art. 21.3 LS 8/2.007; Art. 22.3 L 2/2.008

b) Servituds, càrregues, drets d’arrendaments i qualsevol altra
Extinció:
Art. 137.3 RGU: Drets d’arrendament (D.T. 3ª.3 LS 8/2.007, i L 2/2.008)
ECO 805/2.003, de 27 de març
Art. 99 RGU: Per ser incompatibles amb l’execució del planejament
Normativa d’aplicació:

Art. 99: indemnització i compte de liquidació
Art. 127 i 128: efectos econòmics

Indemnització:

Al titular del dret

A càrrec de:

Al propietari de la finca gravada
Normativa: art 98.4 RGU
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Valoració de drets reals:
LS 8/2.007 artº 21.4: drets reals i concessions administratives
Nua propietat: Valor del bé - valor de l’usdefruit.
Usdefruit vitalici: RDL 1/1.993, de 24 de setembre; art. 10: 70% del valor real del bé per
usufructuari fins a 20 anys d’edat, deduïnt 1% per cada any que passi. Miním 10% del valor
real del bé i ECO 805/2.003, art. 56.
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinqué Codi Civil de Catalunya en vigor 1/7/2.006. artº 561.1 i
ss.
Usdefruit temporal: RDL 1/1.993, art. 10: 2% per cada any x Valor bé; màxim 70%.
Ús i habitació: RDL 1/1.993: 75% del valor de l’usdefruit (vitalici o temporal).
Drets reals de garantia: RDL 1/1.993, art. 10: Capital garantit / capital + 3 anys d’interessos.
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinqué Codi Civil de Catalunya en vigor 1/7/2.006. artº 569.1 i
ss.
Dret de superfície: OM 30/11/l.994: Valor de l’immoble - (Quantitats actualitzades a pagar en
el futur pel superficiari + valor actual de reversió de l’immoble en el moment d’acabar-se la
concesió o el dret de superfície).
Mètode de càlcul: Capitalització, apartat III 1 de l’annex 2. OM 30/11/l.994 i ECO 805/2.003,
article 53.
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinqué Codi Civil de Catalunya. En vigor 1/7/2.006 artº 564.1 i
ss.
Censos: Llei 6/1.990, de 16 de març, de censos: art. 16; i DT 4a. Llei 5/2.006 de 10 maig
Llibre Cinqué Codi Civil de Catalunya en vigor 1/7/2.006. artº 565.1 i ss.
Cens domini directe: DT 4a.4 b).. màxim 2 laudemios en 40 anys última transmisió i art. 16 ....2 %.
Cens Nua percepció: DT4a. 4.a) en defecte de percentatge, el 3%.
Concessions administratives: art. 41 LEF: Capitalització amb interés legal dels rendiments
líquids de la concessió dels 3 últims anys, tenint en compta el termini de reversió; veure RDL
1/1.993, art. 13 i ECO 805/2.003, art. 54.
Servituds: OM 30/11/l.994: Indemnització per danys al predi dominant per la seva extinció.
Ordre ECO 805/2.003, art. 55.
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinqué Codi Civil de Catalunya. En vigor 1/7/2.006 artº 566.1 i
ss
Arrendaments rústics: art. 100.1 LAR o art. 137.3 RGU.
Arrendaments urbans: Jurisprudència: diferència de rendes capitalitzades al 10%; i el
resultants de la Llei Boyer de l.985 amb pacte exprès de pròrroga forçosa. Excepte en
lloguers a partir de la Llei d’Arrendaments de l.994

21

Valoracions de les limitacions de domini:
Opción de compra: ECO 805/2.003, art. 58.
Immobles amb temps compartit: ECO 805/2.003, art. 59 (Llei 42/1.998, de 15 desembre,
sobre drets d’aprofitament per torns de béns immobles d’ús turístic i normes tributàries).
Compromisos de compra a terminis: ECO 805/2.003, art. 60.

c) Drets reals compatibles amb el planejament
Extinció:
Art. 101.3 LS/l.976; Art. 122.2 i 123 RGU; Art. 168.3 LS/92. Quan la situació i
característiques de la nova finca fossin compatibles amb la subsistència dels drets reals
o càrregues que haurien de gravar aquestes.
Indemnització: No correspon, atès que la càrrega es converteix en dret de crèdit amb garantia
hipotecària sobre la nova finca resultant (art. 101.3 LS/76).

d) Activitats de negoci o indústria en locals
Extinció:
Quan resultin incompatibles en l’execució del planejament.
Normativa:
Indemnització:
A càrrec de:

Artº 99 RGU; Art. 168.4 LS/92.
Al titular del negoci o indústria.
Propietari de la finca gravada.

Valoració:
d.1. Trasllat de negoci:
Normativa: art. 106.2 LS/76; art. 63.2 LS/92; STS 21/12/l.995; 4/3/1.995 i 11/4/l.989.
Artº 1; i 47 LEF
El trasllat d’una indústria a un altre emplaçament comporta la indemnització compensant els
perjudicis inherents a la interrupció d’activitats i conseqüent reinstal·lació; és a dir, totes les
despeses de trasllat, com les de nou emplaçament en funció del negoci o explotació
interrumpida.
Conceptes:
 Els que estableix el RD 20/12/l.990, pel què s’aprova el Pla General de Comptabilitat,
a la regla 6a.b) de l’apartat V.
 Despeses de trasllat de material.
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Despeses d’obertura.
Despeses d’instal·lació.(S.T.S. 18 maig l.995)
Despeses de substitució (obres d’acondicionament del nou local, reparació i
instal·lacions dels elements de producció que s’aprofitin).
Indemnització per pèrduda de benefici (el seu còmput està en funció del benefici anual
del negoci traslladat avants d’impostos (STS. 28/09/1.999), referit a la mitja dels tres
anys anteriors [STS 11/7/l.984: termini mínim d’un mes; o termini major, STS
6/10/l.986; o termini inferior de 15 dies, STS 22/4/l.983]); per pèrduda de clientela fins
que es normalitza en comparació amb l’anterior situació (STS 28/6/l.985: la
indemnització per pèrduda de clientela no queda inclosa en els perjudicis per inactivitat
comercial); per pèrduda de beneficis pel cessament de producció i venda durant el
temps de trasllat i instal·lació (paralització d’activitats o lucre cessant; despeses de
publicitat per recuperar clientela). S.T.S. 2 febrer l.993.
Indemnització al personal: Salaris i quotes de seguretat social, pel temps de paralització
del negoci.
Perjudicis per majors despeses de càrrega i transport de les mercaderies objecte del
negoci.
En trasllat d’industria no s’aplica 5 % premi d’afecció S.T.S.: 14/04/1.986;
20/02/1.990
5 % premi d’afecció, segons jurisprudència S.T.S.J.C. 807/2.004; - en trasllat de local
de negoci- aplicació normativa supletória artº 47 LEF
No procedeix l’indemnització per traspàs quan s’expropia l’edifici on el seu propietari
exerceix una industria (S.T.S. 22 abril l.996 i 26 maig l.993)

d.2. Cessament del negoci (impossibilitat de trasllat; ha de ser plenament acreditat: STS 5/12/l.984)





Indemnització pel preu de venda de l’empresa.
Danys i perjudicis addicionals que ocasiona l’expropiació.
Abonament d’indemnitzacions al personal laboral.
En cas d’expropiació d’indústria, per impossibilitat de trasllat, el mètode
jurisprudencial consisteix en la capitalització al 8 o 10% del benefici mig anual de la
indústria, calculat pel promig dels beneficis nets dels tres anys anteriors a l’any
corresponent a la data de valoració (STS 16/6/l.980 i 6/7/l.981).

e) Projectes aprovats inicialment:
Extinció:
Normativa:
Indemnització:
A càrrec de:
Valoració:

Quan no s’aprovin definitivament.
Art. 100.4 RGU; Art. 44.1 LS/98. artº 25 LS 8/2.007; art 26 L 2/2.008
Al promotor o promotors del projecte.
Els propietaris afectats.
Cost del projecte.
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F) Edificació iniciada amb llicència vigent i posteriorment disconforme amb el nou
planejament:
Extinció:
Normativa:
Indemnització:
A càrrec de:
Valoració:

Via modificació revisió de la llicència.
Art. 42.2 LS/98. artº 30 LS 8/2.007; art 35 L 2/ 2.008
Al titular registral de l’edificació o del sòl.
L’Administració.
Reducció d’aprofitament urbanístic + danys i perjudicis.

G) Llicència concedida, però no iniciada l’obra:
Extinció:
Normativa:
Indemnització:
A càrrec de:
Valoració:

Quan sigui discomforme l’edificació projectada amb el nou planejament.
Art. 42 i 44.2 LS/98. artº 30 LS 8/2.007; art. 35 L 2 /2.008
Al titular de la llicència.
L’Administració.
Reducció d’aprofitament urbanístic + danys i perjudicis.

h) Obres d’urbanització realizades:
Compatibles i incompatibles amb el planejament que s’executa.
Normativa:
Art. 98.1 RGU; Art. 44.1 LS/98.
Indemnització:
Al titular del terreny o a qui va realitzar l’obra.
A càrrec de:
- Compatibles:
Els propietaris com a despeses d’urbanització.
- Incompatibles:
L’Administració.
Valoració:
Despeses actualitzades.

i) Valoració del subsòl
D.L. 1 / 2.005 artº 39
Càlcul valor subsòl: Aprofitament x rendiment
Valor subsòl: edificabilitat (ús maior i millor ús) x Valor repercusió (M. R.)
0.M. 30/11/1.994: es a partir d’aquesta Ordre quand es te en compte el valor del subsòl
Usos mes freqüents:
Aparcaments; centres comercials; lúdics i recreatius; tallers
complementaris, magatzems; instal.lacions complementàries de hotels, salons, etc
- S’ha de tenir en compte en les reparcel.lacions i compensacions
- Que els aprofitamnets del subsòl i del sòl poden ser considerats per separats
- Que els aprofitaments del subsòl tambè originan plúsvalues per l’Administració
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VALORACIÓ DE DRETS REALS
I) LLEGÍTIMA
Normativa: Llei 40/91, de 30 de desembre, Codi de successions per causa de mort en el
dret civil de Catalunya.
Art. 352:

Art. 355:

Art. 356:
Art. 357:

“Són legitimaris els fills matrimonials, no matrimonials i adoptius per parts
iguals. Els fills premorts són representats per llurs respectius descendents per
estirps.”
“L’import de la llegítima és la quarta part de la quantitat base que resulta
d’aplicar les regles següents:
1. Hom parteix del valor que els béns de l`herència tenien al temps de la mort
del causant, amb deducció dels seus deutes i de les despeses de la seva darrera
malaltia, de l’enterrament i del funeral
2. A aquest valor líquid s`ha d`afegir el dels béns donats pel causant, sense
altra excepció que les despeses d’ aliments, educació i aprenantatge, cura de
malalties, etc.
3. Si el donatari ha alienat els béns donats, hom hi afegeix el valor que tenien
en el moment de llur alienació i, si els bens han deperit per culpa del donatari,
el valor d`aquets al temps en què es produí llur destrucció.”
“Tots els legitimaris detreuen la llegítima d’una única quarta.”
“Per a determinar la llegítima individual entre diversos legitimaris fan
nombre el que és hereu, el legitimari que l`ha renunciada, el que ha estat
desheretat justament i el declarat indigne de succeir el causant. No obstant
això, els fills o els descendents del desheredat o declarat indigne, que sigui
fill del causant , són legitimaris per dret de representació.”

Llegítima = ¼ valor béns / núm. fills totals

II) USDEFRUIT
Normativa: Art. 69 Codi de successions per causa de mort en el dret Civil de Catalunya,
Llei 40/1.991, de 30 desembre.
“L’usdefruit universal que es reserva l’heretant o adquireix el cònjuge supervivent sobre
els bén del dit heretant en virtut de l’heretament, o per pacte adjunt convingut en capitols
matrimonials que aquell hagi atorgat, autoritza l’usufructuari per a regir i governar la casa i
tots els seus béns”.

Normativa valoració: Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats (ITP-AJD), RD 3.494/1.981, de 29 de desembre, derogat pel RDL
1/1.993, de 24 setembre (BOE de 20 d’octubre).
Usdefruit vitalici: El valor és igual al 70% del valor total dels béns quan l’usufructuari
tingui menys de 20 anys, minorant a mesura que augmenta l’edat, en la proporció d’1%
menys cada any més, amb el límit mínim del 10% del valor total.
Exemple pràctic:

Usdefruit:

Valor béns de l’herència:
601.012 €
Edat de l’usufructuari:
50 anys
Edad en excés: 50 – 19 = 31 anys → reducció valor = 31%
70 – 31 = 39% x 601.012 € = 234.394,70 €

Usdefruit temporal: Es reputarà proporcionalment al valor total dels béns, per raó del 2%
per cada període d’un any, sense excedir del 70%.
Exemple en el cas anterior: 0,02 x 601.012 € = 12.020,24 € (per any)
U = 0,02 x 50 anys x 601.012 € = 601.012 € > 70% = 420.708,40 €

Usdefruit temporal i vitalici a la vegada: Calcular el valor a efectes tributaris de la nua
propietat de la finca del supòsit anterior quan té a la vegada l’usdefruit vitalici i temporal
dels supòsits anteriors:
El valor de la nua propietat serà el menor dels dos usdefruits; és a dir, 234.394,70 €

III) NUA PROPIETAT

Valor nua propietat = Valor béns – Valor usdefruit

Exemple cas anterior: 601.012 € - 234.394,70 = 366.617,30 €

IV) ÚS I HABITACIÓ
És el resultant d’aplicar el 75% del valor dels béns sobre els que van ser imposades les
regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos:

Ús i Habitació = 75% x Valor usdefruit

Ús i habitació vitalici:
Exemple cas anterior:

75% x 366.617,30 = 274.962,97 €

Ús i Habitació temporal:
Exemple cas anterior:
75% x 420.708,40 = 315.531,30 €

V) HIPOTECA
Segons el Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, ja comentat, les
hipoteques, penyores i anticresis es valoraran en l’import de l’obligació o capital garantit,
comprenent les sumes que s’assegurin per interessos, indemnitzacions, penes per
incompliment o altre concepte anàlog. Si no constés expressament l’import de la quantitat
garantida es prendrà per base el capital i tres anys d’interessos.
Exemple pràctic 1: Calcular el valor del dret real d’una hipoteca constituïda sobre una
vivenda per un crèdit d’un import de 30.050,60 € a 10 anys i al 10%, variable amb l’IPC,
sense que no pugui excedir del 12% (No es concreta el valor de la quantitat garantida).
V = 30.050,60 + 12% x 3 anys x 30.050,60 = 40.868,82 €
Exemple pràctic 2: Calcular el dret real d’hipoteca del supòsit anterior, quan l’escriptura de
constitució de la hipoteca es recull en una clàusula que garanteix fins una quantitat de
601.012 € per cobrir el capital, interessos, despeses i indemnitzacions.
Valor dret real = 601.012 € (capital garantit)
VI) SERVITUDS
6.1. Servitud de pas subterrani de gas (art. 107 L 34/1.998)
La indemnització comprèn dos elements:
a) El valor que es doni al terreny ocupat per la servitud i les zones adjacents. Si la
servitud de pas constitueix una via permanent, la indemnització consistirà en el
valor del terreny que s’ocupi i en l’import dels perjudicis que es causin en el predi
sirvent (art. 564.2 Cc).
Jurisprudència: La valoració del terreny afectat ha de venir determinat en funció
del gravamen que comporta en cada cas la naturalesa del sòl i el seu destí, de tal
manera que la valoració pot oscil·lar des del 100% del valor del sòl, si es produeix
una total privació de les facultats de l’amo, com succeeix quan el terreny afectat és
sòl urbà i es prohibeix aixecar qualsevol classe d’edificacions o construccions (STS
8/10/l.994); fins un 20%, si el terreny afectat és sòl rústic destinat a past i, per tant,

la tasca a què la finca es destina pot continuar amb la mateixa intensitat (STS
19/4/l.996).
b) El demèrit que pateix la finca per causa de la imposició forçosa del dret real
desmembrat, ja que tota implantació de servitud en una finca incideix en el seu
valor potencial, en quan que sobre el señorío del propietari es superposa la voluntat
aliena que limita les seves facultats de domini.
Jurisprudència: El demèrit ha de referir-se sols a la part de la finca no ocupada per
la servitud (STS 8/11/l.992).
El demèrit és indemnitzable aplicant uns coeficients sobre la porció de finca no
expropiada (STS 22/3/l.993). Percentatges admesos: 25% (STS 6/2/l.990); 50%
(STS 28/6/l.992); 75% (STS 30/9/l.997).
Els demèrits s’indemnitzen si estan provats (STS 20/6/l.994).
El cas de servitud de gasoeducte implica una expropiació total del terreny per on
discorre, sense que procedeixi simplement minusvaloració del mateix. D’aquesta
manera, el valor serà el 100% d’aquell, tot i que formalment no es privi de la
titularitat a l’amo del predi (STS 28/6/l.992).
La servitud de pas permanent d’un gasoducte o aqüeducte suposa pràcticament la
pèrdua total del terreny ocupat per la servitud, ja que resulta inservible per tot
aprofitament. Així, es taxa aquesta superfície en el 90% del valor del sòl (STS
9/2/l.998).
La prohibició de no edificar derivada de la imposició d’una servitud no és
indemnitzable quan es tracti de sòl no urbanitzable o finques rústiques. Aquesta
limitació és indemnitzable si el sòl sobre el què s’imposa és urbà o urbanitzable
programat (STS 10/7/l.993). Tampoc sembla que ho sigui en cas de sòl
urbanitzable no programat.
Les peculiars característiques de la servitud de gaseoducte, en estar enterrat, fan
que s’hagi d’atendre a quin sigui l’ús i aprofitament del terreny en qüestió als
efectes de determinar el grau d’incidència del demèrit en quan a la part de la finca
no afectada per la servitud (STS 30/9/l.997).
Per a què aquest concepte indemnizatori de depreciació de la resta de la finca,
independent de la denominada franja de seguretat, pugui ser pres en consideració i
pugui ser apreciat, ha de resultar degudament acreditat (STS 27/6/l.995); sense que
sigui necessària la invocació expressa del demèrit, en la fulla d’apreci respectiva
(STS 21/4/l.998).
6.2. Servitud de pas de corrent elèctrica (Llei de Regulació del sector elèctric: art. 55-58 i
DA 14a LSE)
Té caràcter de servitud legal:
- Pas aeri: Comprèn el vol sobre el predi sirvent, així com la fixació dels pals i suports.
- Pas subterrani: Ocupació del subsòl pels cables conductors a la profunditat.
Els dos comprenen el dret de pas i ocupació temporal per la construcció de la instal·lació,
així com la vigilància, conservació i manteniment.

No podran establir-se servituds de pas de línies d’alta tensió sobre edificis, patis, corrals,
centres escolars, camps esportius i jardins, així com patis tancats, sempre que ja estiguessin
al temps de declarar-se la servitud i que, en cas d’horts i jardins, fossin inferiors a 0,50
Has.
Béns privats de particulars, sempre que tècnicament fos possible el traçat de la servitud
sobre béns patrimonials de l’Administració Pública.
Jurisprudència: S’indemnitzen directament els m2 afectats per la servitud. El demèrit
s’aplica sobre la resta de la finca (STS 17/2/l.997).
En el cas de pas aeri, la proximitat del pal o suport al llindar redueix el percentatge de
disminució de valor. A més, s’indemnitzarà el 100% de la superfície efectivament ocupada
pels suports.

6.3. Servituds de llums i vistes
Es prendrà en consideració:





La supressió de la servitud en el tram del primer cos d’edificació.
La limitació de vistes laterals en el tram del segon cos d’edificació.
El demèrit general de l’immoble.
La modificació de la servitud de vessant de teulada i vol de la mateixa, si hi fos, i el
perjudici o depreciació del local comercial per supressió de les vistes laterals, si hi
fos (STS 23/10/l.996).

6.4. Servitud de senyal geodèssica
La indemnització serà per la superfície del terreny ocupat per la senyal, i pels danys i
perjudicis ocasionats (camins, plantacions, arbres, etc.).

SERVITUDS (valoracions derivades del Codi Civil)
Normativa: art. 533 Cc.
- Servitud positiva: La servitud que imposa al propietari del predi sirvent l’obligació de
deixar de fer alguna cosa o de fer-la per sí mateix.
- Servitud negativa: La servitud que prohibeix al propietari del predi sirvent fer alguna
cosa que li seria lícit sense la servitud.

Criteris de Mc Michael:

Vs = Valor abans – Valor després

Normativa aplicable:

Vs = Renda / I = merma renda conservació camí / I

Si es tracta de valorar la indemnització pel dret real de servitud de pas continu que disfruta
el propietari del predi dominant, com a conseqüència de l’expropiació del predi sirvent, es
calcula d’acord amb l’art. 564 Cc: “La servitud produeix una disminució de la renda del
predi sirvent com a conseqüència de la seva menor utilització i de les despeses que reporta
al seu propietari els costos de conservació del camí”.
Exemple: Suposem que la merma (disminució de valor) en la renda és de 1.202,02 € /any i
la conservació del camí és de 601.012 €/any; el cost o menys renda del propietari és la
renda addicional que s’obtindria sense l’existència de la servitud, és a dir, 1.803,03 €/any.
El valor del dret real de servitud s’obtindrà capitalitzant aquesta renda a l’interés legal del
diner.
R
V = ----------I

1.803,03 €
= -----------------0,0425

=

42.424,23 €

Nota.- Tipus d’interés legal del diner segons pressupostos generales de l’Estat a l’any 2.000 = 4,25%

VII) VALORACIÓ CENSOS
El cens és un dret real sobre un immoble que es grava amb prestacions periòdiques
denominades cànon o cens.









Censalista: és qui rep el cànon.
Censatari: és qui paga el cànon.
Cens emfitèutic: és aquell en què el censalista cedeix el domini útil d’un immoble,
reservant-se el directe i el dret a percebre una prestació periòdica, que grava al seu
favor el domini cedit. El censatari s’anomena també emfiteuta.
Cens consignatiu: el censatari imposa sobre un immoble de la seva propietat el
gravamen del cànon o pensió que s’obliga a pagar al censalista pel capital que
d’aquest rep en diner sobre la seva redempció.
Laudemi: dret que es paga al Senyor del domini directe quan es venen les terres i
possessions donades a cens perpetu.
Fadiga: tanteig o rectracte que les lleis de la Corona d’Aragó reconeixen als
posseïdors del domini directe en l’emfiteusis, i als senyors en els predis, quan
l’emfiteuta o el vassall alienen els seus drets.

Normativa: Llei 6/1.990, de 16 de març, del Parlament de Catalunya, art. 16 i DT 4a.

Cens de domini directe:
En concepte de redimir la pensió: Capitalització al tipus establert en el títol constitutiu.
Drets de Laudemi i Fadiga: 2% sobre valor finca; (art. 16), a més de............
* (DT 4a, norma 4a.b) = 1/40 Laudemi per any a partir de l’última transmissió (màxim 2
laudemis)
Cens nua percepció:
DT 4a, norma 4a = En concepte de redempció de la pensió, la quantitat que resulti de
capitalitzar al tipus establert i, en el seu defecte, al 3%.
Exemple pràctic:
Cens de domini directe i altres drets inherents al mateix de pensió anual de 0,8390 €, al
tipus del 3%, sent la seva última transmissió a l’any 1.941; i el tipus pactat d’un Laudemi
al 2%. Valor de la finca actual = 120.202,42 €.
a) Redempció de la pensió: 0,839 € x 100 / 3 = 27,97 €
b) Extinció dels drets de Laudemi, fadiga i altres drets inherents al domini
2.000 – 1.941 = 59 anys ............... > 40 anys = 2 laudemis = 2 x 2% = 4%
120.202,42 € x 4% = 4.808,09 €
c) Total del valor cens: 4.808,09 € + 27,97 € = 4.836,06 €

Cens nua percepció: de pensió d’una quartera i nou quartans de blat, valorat en 0,108 € el
seu capital, al tipus del 3%.
Valor del cens nua percepció: 0,108 € x 100 / 3 = 3,60 €

VIII) VALORACIÓ DRET DE SUPERFÍCIE (art. 53.2 ECO 805/2.003)
Exemple (Valoració immoble exclòs dret de superfície): Un edifici edificat sobre terreny
aliè en exercici del dret de superfície de 60 anys pel què es paguen 25.000 € revisables
anualment amb l’IPC. S’estima que el valor final de l’immoble als 60 anys -valor de
reversió- és de 600.000 €. El valor de taxació de l’edifici és de 1.000.000 € (si s’ignora,
s’ha de valorar).
1r Procediment:
a) Valor actual dels pagaments a realitzar:
VA = Suma (n=1; n=60) 25.000 / (1 + i)n = x €
segons Ordre)
b) Es calcula el valor actual del valor de reversió:
V = 600.000 / ( 1 + i)60 = y €

(i = tipus d’intéres = 10%

c) Valor net de l’immoble exclòs el dret de superfície:
Vn = Valor total - VA - V = 1.000.000 € - x - y = Z €

2n procediment:
L’immoble anterior produeix unes rendes anuals constants de 120.000 €/any i necessita ser
rehabilitat als 25 anys per un import de 350.000 €.
a) Valor de taxació de l’immoble pel mètode de capitalització:
VT = Suma (n=1; n=60) 120.000 / (1,10)n = w €
b) Valor actual dels pagaments serà:
= x €
VA = 25.000 / (1 + i)n
c) Valor actual de rehabilitació als 25 anys:
V2 = 350.000 / 1,1025 = y €
d) Valor net de l’immoble exclòs el dret de superfície:
Vn = VT - VA - V2 = w € - x € - y € = Z €
Nota: En el supòsit d’existir diferències de valor entre els dos mètodes, sempre s’escollirà -en base al principi
de prudència- el menor d’ells.

Valoració del dret de superfície:
Calcular el valor d’un dret de superfície de 60 anys, sobre el què el superficiari té una
activitat econòmica que li reporta 60.000 €/any, i ha de pagar al concedent 5.000 €/any, a
més d’una quantitat inicial de 80.000 €.
a) Valor actual de les rendes netes de l’activitat econòmica:
VA = Suma (n=1; n= 60) 60.000 / ( 1+ i )n = x
b) El valor actual dels pagaments al concedent serà:
V = 80.000 + Suma (n=1; n=60) 5.000 / (1,10)n = 80.000 + y = Z euros
c) El valor del dret de superfície serà:
Vs = VA - V = x - z = W euros

Valoració del sòl sobre el què existeix un dret de superfície:
S’obtindran els següents factors:
1) Valor actual dels pagaments al concedent.
2) Valor actual del valor de reversió.
3) Per rendes anuals constants durant terminis llargs (superiors a 50 anys) pot
utilitzar-se amb escàs error la fórmula de capitalització d’una renda R perpètua:
VA = R/i.
4) En la taxació del dret de superfície pot utilitzar-se el mètode de comparació si es
compleixen les condicions per la seva utilització.

IX) VALORACIÓ DE LES LIMITACIONS DE DOMINI (art. 57 ECO 805/2.003)
Exemple: Un fons d’inversió immobiliària adquireix un edifici de vivendes amb destí a
lloguer per 2.000.000€, dels què espera obtenir unes rendes anuals de 75.000€, durant els
primers anys. Quin serà el valor de la limitació de domini legalment establert de no poder
vendre en els tres primers anys (Deute públic = 4%; IPC = 2%).
a) Valor de la limitació de domini:
Vld = Valor actual rendes netes teòriques - Valor actual rendes esperades
(Lloguer x taxa anual mínima)
Vld = 2.000.000 x 0,045 - 75.000 €

=

90.000 - 75.000 = 15.000 €.

b) Capitalització de la difèrencia de rendes netes:
Tipus d’interés: Deute + 2% - IPC = 4 + 2 - 2 = 4%
1 - 1,04 - 3
Vc = (Rendes netes teòriques - Rendes netes esperades) x -------------------0,04
Vc = 15.000 € x 2,7750912 =

41.626,36 €

X) VALORACIÓ D’IMMOBLE AMB TEMPS COMPARTIT (art. 59)
Exemple: Un immoble, el valor de taxació del qual és de 200.000€, sobre el què es pugui
cedir 25 setmanes de dret de temps compartit, corresponent als mesos d’abril a setembre
(ambdós inclosos), les rendes netes teòriques del total del temps és de 20.000€ anuals.
Solament serà cedit el dret de temps compartit per 25 setmanes durant 50 anys, dels què
han transcorregut ja 6 anys, amb unes rendes anuals de 8.000€. El deute públic net anual a
llarg termini és del 4%. Calcular:
a)
b)

El valor de les 25 setmanes cedides.
El valor d’una setmana del mes de juliol, sabent que la renda neta d’aquest mes és
de 1.000 €.

a) El valor total de totes les setmanes susceptibles de cessió és de 20.000€, a actualitzar
durant 44 anys (50 anys – 6 anys transcorreguts)
VA = 20.000€ / 0,04 = 500.000€
El valor d’una setmana de juliol és igual a actualitzar 1.000€ durant 44 anys
VA2 = 1.000€ / 0,04 = 25.000€
El percentatge sobre el total: 25.000 / 500.000 = 5 %
b) El valor de taxació d’aquesta setmana serà el resultant d’aplicar el 5% al valor de
taxació de l’immoble:
5% x 200.000€ = 10.000€
c) El valor de les 25 setmanes en les que s’ha cedit realment el dret de temps compartit
serà:
8.000€ / 0,04 = 200.000€
d) El percentatge sobre el total serà:
200.000€ / 500.000€ = 40%
e) El valor de taxació d’aquestes 25 setmanes serà el resultant d’aplicar el 40% sobre el
valor de taxació de l’immoble:
40 % x 200.000€ = 80.000€

XI) CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
Normativa: Text refós de la Llei d’Impostos sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, RDL 1/1.993, de 24 de setembre, art. 13.

Segons la naturalesa de l’obligació que s’imposi al concessionari:
a) Si l’Administració imposa una quantitat total en concepte de preu o cànon que el
concessionari ha de satisfer, per import d’aquesta quantitat.
b) Si l’Administració imposa un cànon, un preu, una participació o benefici mínim
que el concessionari ha de satisfer periòdicament i el període de la concesió no és
superior a un any, per la suma total de les prestacions periòdiques. Si el període de
la concesió és superior a un any, s’ha de capitalitzar al 10% la quantitat anual que
satisfà el concessionari.
Si per aplicació d’aquesta regla s’ha de capitalitzar una quantitat anual variable a
conseqüència exclusivament de l’aplicació de clàusules de revisió de preus, que
prenen com a referència índexs objectius de l’evolució dels preus, s’ha de
capitalitzar la corresponent al primer any. Si la variació depèn d’altres
circumstàncies, la raó matemàtica de la qual es coneix en el moment de
l’atorgament de la concesió, la quantitat a capitalitzar és la mitja anual de les que el
concessionari ha de satisfer durant la vida de la concesió.
c) Si el concessionari està obligat a revertir a l’Administració uns béns determinats,
s’ha de computar el valor del fons de reversió que el concessionari hagi constituït
d’acord amb el què disposa el RD 1.643/1.990, de 20 de desembre, o la norma que
la substitueixi.

Per casos especials en què el valor no és possible fixar-lo:
a) S’aplicarà al valor dels actius fixos afectes a l’explotació, l’ús o l’aprofitament de
què es tracti el percentatge del 2% per cada any que duri la concesió, amb un
mínim del 10% sense que el màxim pugui superar el valor de l’actiu.
b) Si no permet la valoració anterior, es prendrà la que senyali l’Adminisrtració
pública corresponent.
c) Si no correspon aplicar cap de les dues regles anteriors, s’adoptarà el valor que
declarin les persones interessades, sens perjudici del dret de l’Administració per
procedir a la comprovació d’aquest valor segons els mitjans que preveu l’article 52
LGT.

Exemple:
Cálcular el valor de la concessió d’un aparcament per 30 años si el valor de mercat del
aparcament es de 18.000 € y es paga un canón anual de 500 €. El valor de reversió al final
de la concessió es de 13.000 €. Suposem que la Deuda Pública = 4 % , sense tindre en
compte el IPC

Valor de la concessió: Vinmoble - Valor actual canón - V actual reversió
500
= suma ---------N=1
(1,04)n
N = 30

V canón

V reversió =

Vc

=

13.000
-----------(1,04)30

=

=

9.524 €

4.008 €

18.000 - 9.524 - 4.008 =

4.476 €

XII) ANTICRESIS
Normativa: art. 1.881 i ss Codi Civil.
Per l’anticresis, el creditor adquireix el dret de percebre els fruits d’un immoble del seu
deutor, amb l’obligació d’aplicar-los al pagament dels interessos, si es deguéssin, i després
al del capital del seu crèdit.
El creditor, excepte pacte en contra, està obligat a pagar les contribucions i càrregues que
pesen sobre la finca. Així mateix, està obligat a fer les despeses necessàries per a la seva
conservació i reparació.
Es deduiran dels fruits les quantitats que utilitzi en un i altre objecte.
El deutor no pot readquirir el gaudi de l’immoble sense haver pagat abans enterament el
què deu al seu creditor.
El creditor no adquireix la propietat de l’immoble per falta de pagament del deute dins del
termini convingut.

Reserva de sòl per habitatge protecció pública

Normativa:
ESTATAL

Llei 8/ 2.007, de 28 de maig, de sòl (vigència 1 juliol 2.007)
Llei 2 /2.008, de 20 juny pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl
(BOE 26 juny), vigent 27 juny 2.008. Deroga Llei 8/ 2.007 de sòl i RDL
1/1.992, de 26 juny, Text Refós Llei sobre règim del sòl i Ordenació
Urbana
Art. 16: cessió de sòl (entre 5 i 15 %) i art. 10: reserva terrenys
necessaris per realitzar el 30 % de l’edificabilitat residencial prevista per
l’ordenació urbanística en actuacions d’urbanització a habitatges
subjecte a un règim de protecció pública

AUTONÒMICA: Decret Legislatiu 1/ 2.005, de 26 juliol, Text Refós Llei d’Urbanisme
DT 4a: Memòria social
Decret 305/2.006 de 18 juliol, Reglament Llei d’Urbanisme. art. 69
Decret Llei 1/ 2.007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística
Reserves de sòl per HPP.
Art. 57.3: els POUM, llurs modificacions i revisions: sòl corresponent 30 % sostre ús
residencial nova implantació sòl urbà com urbanitzable...a HPP 20 % (règim general o
especial)+ 10 % (preu concertat)
.4) Es considera als efectes anteriors el sòl urble, urbà no consolidat (PAU i PEMU) que
tinguin per objecte alguna finalitats art. 68.2 a) incloses les actuacions aïllades de
dotació.
.5) Sistema d’habitatge dotacional públic no computa a efectes 57.3, DT 2a.3 i DA 19a;
tampoc computa a efectes cessions zones verdes, equipaments art. 58.1f), 5 i 7; 65.3 i
5; 68.7 i 8 i art. 94

DT 2a.3: Si no hi ha un POUM o PAUM adaptat a la Llei,
- Modificacions dels instruments planejament general i derivat i llurs modificacions:
poden establir reserves de sòl per HPP; les mínimes 57.3 s’han d’establir en
- Municipis > 10.000 habitants i capitals de comarca, a les modificacions planej
general que tinguin per objecte les actuacions aïllades de dotació (DA 16a), als
sectors subjectes a un PMU en SUNC que prevegi usos residencials de nova
implantació i sectors de Sòl Urbanitzable amb ús residencial, llevat que tinguin
aprovat inicialment planejament derivat abans entrada en vigor Llei 10/2.004. Es pot

-

reduir les reserves si la densitat és inferior a 25 hab/Ha i tipologia edificatòria
incompatible a l’habitatge protegit
En tots el municipis en canvi de classificació de sòl no urbanitzable amb la finalitat
d’usos residencials sempre que la modificació no estigui aprovada inicialment abans
entrada en vigor Llei 10/2.004

DA 19a.- Noves tipologies de HPP.
Normativa matèria habitatge (llei del dret a l’habitatge, entrada en vigor 9 abril 2.008),
POUM municipis > 10.000 habitants i capitals de comarca, llurs modificacions i revisions,
a més reserves art. 57.3, han de fer reserva mínima del 10 % tant sòl urbà com
urbanitzable. Aquesta reserva és obligatòria als municipis de més de 10.000 habitants i
capitals de comarca amb planejament general no adaptat a la Llei en els supòsits establerts
en els apartats a) i b) DT 2a.3.

DA 21a.- Àrees residencials estratègiques
Limitacions del dret d’aprofitament urbanístic:
Sòl urbà no consolidat o urbanitzable : art. 43 i 45.... tenen dret al 90 %
Àrees residencials...pot reduir al 85 %
Qualificació de sòl per HPP: la meitat habitatges (s’ha de donar compliment als
requeriments que estableix l’art. 57.3 i, si s’escau, la DA 19a, pel què fa percentatge mínim
de sostre a destinar a diverses tipologies d’habitatges amb protecció oficial)
Llei 18/2.007, de 28 desembre, del dret a l`habitatge (artº 73 “solidaritat urbana”)
Municipis > 5.000 habitants i capitals de comarca: en termini 20 anys han de disposar d’un
parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15 % respecte del total
d’habitatges principals existents d’acord amb la definició artº 3 de la Llei
Artº 17.4 i Disposició Addicional sisena
El Pla Territorial Sectorial d’habitatge, pot establir que una zona determinada es destini
total o parcialment a habitatges amb protecció oficial. La determinació nomès pot
comportar la destinació parcial d’un màxim de 20 % del sostre d’ús residencial en edificis
amb un sostre total edificable superior a 5.000 m2.

Modalitats dels habitatges de protecció pública:

LS 8/2.007: artº 10 b): Habitatge subjecta a un règim de protecció pública
Accesos: Venda; lloguer; dret de superficie ó Concesió Administrativa

LUC artº 57.3:
Amb caràcter General: 20 % (sòl urbà com urbanitzable)
Altres mesures d’estímul habitatge asequible: 10 % població > 10.000 habitantes; Capital
de Comarca; i en modificacions de sòl no urbanitzable del POUM de qualsevol municipi
Decret 244/2.005 de 8 de novembre. Pla Dret Habitatge 2.004-2.007:
Artº 6.5: Reserva de habitatges de protecció pública , en el POUM o PAUM:
Règim General
Venda
V.P.O.

Règim Especial
Lloguer

Mesures d’estímul:

Renda bàsica

Habitatge Preu Taxat

Las reservas de sòl per habitatges de protecció pública en aplicació de la normativa de
Ordenació Territorial i Urbanística a Catalunya
D.L. 1/90
14 julio

L 2/2.002
21 junio

S.U.N.C.

S.U.P./D

-----

-----

L 10/2.004
31 diciembre

D.L. 1 / 2.005
29 julio

LS 8/2.007
1 julio/2008

20 % VPO
artº 57.3: POUM

20 % + 10 %

20 % + 10 %
artº 57.3

30 %
artº 10 b) DT 1ª

20 % VPO
PAUM: D.Tª. 2ª.1.2
artº 60.10

20 % + 10 %
20 % + 10 %
PAUM: D.Tª. 2ª.1.2
artº 57.3 D.A. 8ª

artº 57.3 / D.A. 8ª

Rural transf. urb.

30 %
artº 10 b) DT 1ª

P.P.U./PERI
no reserva VPO
A.I D.T.ª8ª L 2/2.002
D.T.2ª.3 L 10/2.004

.

modificación PGO / PERI/PPU si reserva VPO
A.I. D,T. 2ª.3 L 1 / 2.005
Modificación PGO y delimit. Suelo urbano
A.I. no reserva VPO
Modificación PGO si reserva VPO
A.I. D.T.3ª.2 L 2/2.008

Preu màxims de venda per als habitatges protegits any 2.008 (dades Secretaría
d’habitatge)

Zona
màxim
A1
A2
A3
B
C
D

Règim especial
€/m2 útil

Règim general
€/m2 útil

1.705,50
1.705,50
1.705,50
1.478,10
1.307,55
1.137,00

1.940,48
1.940,48
1.940,48
1.576,64
1.394,72
1.212,80

Preu concertat
€/m2 ´útil
3.001,68
3.001,68
2.728,80
2.183,04
1.773,72
1.364,40

Habitatge concertat
€/m2 útil
€/hab.
4.000
3.500
3.200
2.600
2.100
1.600

300.000
280.000
250.000
200.000
160.000
120.000

Exemple càlcul de cessió de sòl
- Cessió d’aprofitament 10 % en sòl urbanitzable.- art. 45 DL 1/ 2.005
Suposem una finca 1 Ha.
Usos admesos planejament: Plurifamiliar; i comercial
El Pla parcial aprovat definitivament concreta els següents paràmetres:
. Superfície sòl plurifamiliar: 4.000 m2.sòl x 1 m2st/m2sòl = 4.000 m2 st.
. Superfície sòl terciari: 1.000 m2 sòl x 0,8 m2 st./m2 sòl =
800 m2 st.
. Cessions per vialitat, zones verdes, serveis tècnics i equipaments: 5.000 m2sòl
. Valors de repercussió del sòl: (ECO 805/2.003 modificada EHA 564/2.008 de 28 febrer)
Vs = Vv x (1 –b) - Ci

. Habitatge plurifamiliar lliure: 1.100 €/m2st.
. Habitatge plurifamiliar H.P.P.: 265 €/m2st. (règim general en funció població)
. Terciari:
570 €/m2.s.t.
. Percentatges superfície neta:
. habitatge plurifamiliar lliure i HPP cada una: 40 % total
. Terciari: 20 % restant
. Relació valors unitaris:
Habitatge plurifamiliar lliure: coef. 1
(1.100 / 1.100 = 1)
Habitatge plurifamiliar H.P.P. coef. 0,24
( 265 / 1.100 = 0,24)
Terciari
coef 0,518 ( 570 / 1.100 = 0,518)

Càlcul dels coeficients de homogeneïtzació i valor de cessió del 10 % d’aprofitament:
Aprofitament urbanístic: art. 36 i 37 DL 1 / 2.005 Llei d’Urbanisme
art. 36 D 305/2.006, 18 juliol Reglament Llei d’Urbanisme

Tipologia
Plurifamiliar
Plur. HPP
Terciari
Tipologia
Plurifamiliar
Plur. HPP
Terciari
Totals

Ús

coef. intensitat
d’ús

Hab.
Hab.
Com
m2 sòl
2.000
2.000
1.000
5.000

Rigidesa
demanda

1
0,24
0,518
m2 sostre
2.000
2.000
800
4.800

1
0,9
0,85

Localització
1
1
1

coef. homog.
1
0,216
0,44

Coef. homog.
1
0,216
0,44

Aprofitament urb.
2.000
432
352
2.784

Aprofitament urbanístic del sector:
Aprofitament urbanístic mitjà:
2.784 st. homog. Plurif. /100.000 m2sòl =

0,2784 m2st. homog plurif. / m2 sòl

Cessió 10 % aprofitament urbanístic del sector : 278,4 m2 st. homog. Plurif.
o bé: 200 m2 st. plurif. lliure ...............
200,0 m2 st. homog. Plurif.
2
43,2 m2 st. homog. Plurif.
200 m st. plurif HPP .................
80 m2 st. terciari ......................
35,2 m2 st. homog. Plurif.
2
480 m st.
278,4 m2 st. homog. Plurif.
Si l’Administració es queda el màxim de H.P.P.
278,4 m2 st. homog plurif.
m st. protegit = ----------------------------------------0,216 m2 st. HPP/m2 st. plurif.
2

= 1.288,88 m2st. H.P.P.

El percentatge a cedir en HPP seria del 26,85% del total sostre.

VALORACIÓ: VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL I PREU
TAXAT
A) VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL:









.

D 2.114/68, de 24 juliol: Reglament VPO.
D 3.148/78, de novembre, del MOPU, que desenvolupa el RDL 31/78, de 31
d’octubre.
RDL 1.932/91, de 20 de desembre.
Disposició Final 1a: Estableix àrees geogràfiques en funció de la població de dret.
RD 727/1.993, de 14 de maig, sobre preu de les vivendes de protecció oficial de
promoció privada.
Les Ordres Ministerials de Foment (anteriorment MOPT i Medi Ambient), que
cada any es publiquen, establint els preus màxims de venda per m2 útil per l’any en
qüestió.
RD 1.186/98, 12 juny, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en
matèria de vivenda i sòl del Pla 1.998-2.001.
Llei Dret a l’habitatge 18/2.007, de 28 desembre. Entrada en vigor 9 abril 2.008,
pendent dels reglaments. Pla Local Habitatge 2004-2008

Règim general: 20% increment Règim especial màxim 5,5 SMI
Vivendes Protecció Oficial:
Règim especial: màxim 2,5 vegades SMI

Promoció Pública

Vivendes acollides
abans RDL 31/10/78 .....

Promoció privada

RD 727/93 de 14/5:
Després RDL 31/10/78...

Valor de mercat
i renda lliure

V.P.O.
Valor mòduls VPO
Renda s/ CCAA

Vivendes acollides al RDL 31/78, de 31 d’octubre, (art 11):
 Valor edificació vivenda:
Mòdul x 1,2 x m2.t.
(preu màxim)
 Valor edificació garatge:
Mòdul x 1,2 x 0,6 x m2.t.
 Mòdul: En funció de les àrees geogràfiques i és modificable cada any.
RD 1.186/98, de 12 de juny, (art. 24): Les CCAA tenen competències per fixar el valor
dels mòduls dins d’uns límits:
2
 Vivenda de protecció oficial: Superfície útil màxima de 90 m , excepte en casos de
família nombrosa declarats com a tal.






El preu per m2 de garatge o traster no pot ser superior al 60% del preu per m2
vivenda.
Superfície màxima del garatge: 25 m2 de superfície útil; i traster: 8 m2, encara que
la superfície real sigui superior.
Termini de règim legal de protecció oficial: 30 anys, a partir de la data de la cèdula
de qualificació definitiva.
S’ha de destinar la vivenda a domicili habitual i permanent, i no es pot vendre la
vivenda en un termini de 5 anys a comptar des de la data de formalització del
préstec qualificat sense cancelar-lo i reintegrant les ajudes rebudes amb els
interessos legals des del moment de la seva percepció.

En base al RD 727/93, els preus màxims de venda i renda per metre quadret útil per VPO
en segona i posteriors transmissions acollides a règims anteriors al RDL 31/1.978, de 31
d’octubre, seran els que lliurement acordin les parts (és a dir, el preu de mercat). A aquests
efectes, també es consideraran segones transmissions, les primeres que es realitzin a partir
de la vigència d’aquest Reial Decret quan les vivendes es van destinar amb anterioritat a
arrendament o estiguéssin ocupades per aquells que les van promoure.
Els preus màxims de venda i renda per metre quadrat útil per VPO en segona i posteriors
transmissions acollides al RDL 31/l.978, de 31 d’octubre, serà el màxim que correspongui
a VPO que es qualifiquin provisionalment en l’any que tingui lloc el contracte de
compravenda, en la corresponent àrea geogràfica.

CASOS PRÀCTICS

VALORACION VIVIENDA

. Superficie : construída incluido p.p. elementos comunes, según quota
.altura mínima 1,90 m,

(Decret de habitabilitat 55/2.009, 7 d’abril en

habitatges usats)

. Antiguedad: Coef. Depreciación R.D. 1020/1.993
Coef. Conservación
Edad efectiva (si hay obras de reforma, mejora ..)

. Coste Construcción: B.E.C.; EME DOS; CONSTRUC -homogeneizado-

. Valor en venda: 6 muestras mercado homogeneizado artº 21.c)
- Superficie; ubicación; qualidad constructiva; venta: API o particular;
antiguedad

. Valor del seguro: solo valor edificación

. VALORACION:
- MÉTODO COMPARACION
- MÉTODO DEL COSTE (VALOR DE REEMPLAZAMIENTO)
- VALOR DEL SUELO: COMPARACION O RESIDUAL

. VIVIENDA EN ALQUILER EXPLOTACION (RENTAS ESPERADAS)
VAN =

Ej / (1 + i)tj -

Sk / (1 + i)tk + Valor reversión / (1 + i)n

Valor reversión: valor suelo ponderado + CRN edificación a n) años

. VALOR DE MERCADO POR ACTUALIZACION DE RENTAS ACTUALES:
Vc = R / i

R = renta neta año; i = tasa de mercado
Rn = Rb x 0,70 (máximo)

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS
. homogeneización:
-

-

Mercado real: Valor de venda se reducirá un 3 / 5 % (comisión API)
Entorno: características del entorno del local que se tasa y el de los
testigos sean diferentes en función adecuación al uso ( + 5 % / - 5 % )
Sin testigos semejantes ( + 10 % / - 10 % ) sobre valor venda
Ubicación: Diferencia repercusión del suelo + / - 3 a 5 % sobre vendas
Superficie y diseño: La amplitud oscilara entre + 10 % y - 10 % sobre
precio de oferta entre los testigos y el local que se tasa, mayor incidéncia
en locales de superficie reducida y gran superficie
Antigüedad R.D. 1.020/1.993
Conservación y reformas Edad efectiva
Instalaciones
Calidades constructivas

Una vez homogeneizadas las muestras por el resto de conceptos,
procedemos:
Superficie lindante fachada: 100 %, disminuyendo
aproximadamente de 5 x 5 m., hacia el fondo un 5 %

en

crujias

Suma valor crujias
. Coeficiente de fondo % = --------------------------------número crujias
Valor de la crujia fachada: Precio venda bruto €/m2st./Coeficiente de fondo
Ejemplo:
Local
pond.
1
2
3
Sumas

PVP bruto
2.000
2.200
1.800
6.000

CF
95
85
70

Valor crujia fachada
2.105
2.588
2.571

peso ponde.

Valor crujia

33,34
36,66
30,00
100,00

701,80
948,76
771,30
2.421,86

Coeficiente de fondo del local a valorar
supongamos
2
Precio venta bruto local a valorar €/m construido

85 %
2.064,31

La ponderación puede dar mayor peso al mas parecido al local que se tasa.
La suma de las seis ponderaciones tiene que dar 100 %

NAVES INDUSTRIALES

Parámetros de homogeneización

-

Mercado real (comisión API / particular)

disminución valor: - 10 %

màximo
-

Entorno: en función de su adecuación al uso + / - 5 %

-

Ubicación: diferéncia valor del suelo

-

Ocupación: en función densidad de ocupación polígono + / -

2,5 %

s/PVM
-

Tamaño nave: s/ Valor mercado
Nave que se tasa

diferencia con nave testigo

coef. Màximo
ponderación

Hasta 500 m2

500 a 1.000 m2

Superior 500 m2

1.000 m2 superior
> 1.000 m2

5 a 7,5 %
7,5 %
10,00 %

-

Antigüedad: R.D. 1020/1.993 s/ coste construcción

-

Conservación i mejoras: Edad efectiva

-

Calidad de la construcción

-

Oficinas en nave: + / - 2,5 % s/ PVM

-

Equipamiento del polígono: + / - 10 % máximo

-

Ponderación testigos: atribuir el mayor peso al mas parecido

VALORACION DERECHO DE VUELO

Arboles de jardin

Método Granada:

Valor Final

=

Valor Básico x Factor multiplicador x ( 1 + Factores

intrínsecos y Extrínsecos ) x Coeficiente de ajuste

VF = VB x Y x ( 1 + Suma FI + Suma FE) x Ca

VB = valor del arbol a 1,35 m. de altura

Factor multiplicador (Y) : Depende tipo crecimiento y longevidad
Ejemplo: Un Cedrus Atlántica glauca Y = 872 para una altura de 24 m.
Un cedrus deodora

Y = 580 para una altura de 16 m.

Factores Intrínsecos: tamaño + estado sanitario + expectativa de vida útil
(máximo 1,5; nulo: 0 )

Factores extrínsecos: Estético y funcional + representativitat y rareza +
situación + factores extraordinarios
(máximo 2; nulo: 0 )

Coeficiente de ajuste: relación altura/ diámetro; si es o no arbol ornamental
( máximo 1, mínimo 0,10)

Arboles frutales: valor del arbol + valor fruto (antes de recogerlo)

VALORACION DE UN POZO Y EL AGUA

Pozo:

CRB - Coef. depreciación - Coef. Conservación
CRB = Coste reposición bruto + proyectos + licencias

( Ingresos - Gastos ) x 100
Agua: -------------------------------------------10

Ingresos:
- Volumen de agua anual : m3/dia x 365 dias = x m3
- Precio unitario agua potable del municipio: €/m3
- Si el agua no es potable: a descontar en su precio unitario un % en función
de los elementos que contenga

gastos de explotación:
-

Importe electricidad anual + amortización instalaciones (bomba, tuberias,

...)
-

Importe del analisis de potabilidad del agua

-

Importe gastos administración + impuestos ACA, ect.

-

EJEMPLOS
Valoracion de una vivienda alquilada
- Question a valorar: derechos del arrendatario
-

Finalidad tasación: Valor real mercado

-

Finalidad tasación: Garantía hipotecaria

-

Supuestos:

- contrato indefinidio
- contrato tiempo limitado

Datos:
-

Superficie vivienda incluido elementos comunes: 100 m2s.t.

-

Valor mercado (6 muestras homogeneizadas) : 205.833 €

-

Valor unitario: 205.833 € / 100 m2st. = 2.058,33 €/m2.s.t

-

Valor del suelo obtenido por el MRE: 64.383 €
Vs = 205.833 € x ( 1 – 0,18 ) - 900 x 1,16 = 64.383 €

-

Valor vuelo : 205.833 - 64.383 =

141.450 €

-

Gastos conservación, mantenimiento :

250 €/mes

-

Edad edificio: 20 años

-

Vida útil edificio: 90 años (R.D. 1.020/1.993)

-

Coste construcción: 900 €/m2s.t.

- Gastos Licencias; honorarios facultativos; aranceles no recuperables:16%

Determinar:
a) Rendabilidad media mercado
b) Determinar alquiler de mercado
c) Si la vivienda se halla arrendada con importe 590 €/mes contrato
indefinido + IPC, gastos: 215 €/mes.
Calcular el valor de
capitalización
c) Valor vivienda al año 2.005. Contrato alquiler a tiempo limitado
sabiendo:
- Renda bruta: 550 €/mes, ; gastos 211 €/mes; Incremento alquiler IPC
- Año contrato l.999; duracion contrato 10 años
d) Calcular derechos propietario i arrendatario a fecha 2.005
(indemnización a pagar)

a) Rendabilidad media mercado

Testimonios
en venda

alquiler

gastos mes

renda neta

tasa
actualizada

VM
1)
2)
3)
4)
5)
6)

€ / mes

187.000
200.000
183.000
215.000
250.000
200.000

800
820
780
800
820
700

€

Rn = Rb x 0,7

160
125
155
160
190
140

Rn x 12/VM

640
695
625
640
630
560

4,10
4,17
4,09
3,57
3,02
3,36

1.235.000

3,71%

b) Determinar alquiler de mercado

Precio venda
Alquiler

tasa actualizada

alquiler

gastos

Mercado neta

neto

€/mes

3,71 %

636 €

250 €

bruto

Alquiler
anual

bruto
205.833.-

886 €

10.632

€

Vc = Rn x 100 / % ;

Rn mensual =

Rn anual = 205.833 x 3,71 / 100 = 7.636 €/ año

7.636 €/año / 12 meses = 636,36 €/mes

Rb mensual = 10.632 €/año / 12 meses = 886,00 €/mes

c)

Si la vivienda se halla arrendada con importe 590 €/mes contrato
indefinido IPC. Gastos 215 €/mes.

Calcular el valor de capitalización

(valor mercado por actualización de rentas)

Renda neta: Rb – g = 590 - 215 = 375 €/mes
Renda neta anual: 375 €/mes x 12 meses = 4.500 €/año
Edad edificio al año 2.005: 20 años
Vida útil edificio: 100 años
Resto vida útil : 100 – 20 = 80 años
Rentabilidad deuda pública a 5 años promedio 12 últimos meses (2.005) =
3,5 %
I.P.C. año 2.005: 2,70 %

Actualizacion la tasa de mercado:
Vc = R / i =

4.500 €/año / 0,0371 = 121.294 € (valor actualizacion

mercado)

Si se actualiza al tipo mínimo que marca normativa 0,0395 = 3,95 % :
Vc = R / i = 4.500 €/año / 0,0395 (tasa mercado) = 113.924 €

Por tanto el valor de mercado por actualización en el mercado hipotecario
sera el menor 113.924 €

Cálculo del coeficiente 3,95 % al año 2.005:
TA tipo de garantía hipotecaria (tasa de riesgo)
TLR tasa libre de riesgo
PR prima de riesgo
TLR rendabilitat deuda pública a 5 años .......

3,26 %

TA = TLR + PR

nominal
PR Diferencial recomendado por ATASA .....

3,50 %

TA = 6,76 %

IPC año 2.005: 2,70 %
Tasa real garantía hipotecaria: ((1 + TA / (1 + IPC)) - 1
Tr = ((1 + 0,0676 / (1 + 0,027)) - 1

= 3,95 % (tasa utilizar valoracion

hipotecaria

Si utilizamos la fórmula de actualización en su fórmula extendida por el
tiempo de vida útil: 100 años – 20 años = 80 años
n=u

Rn / (1 + i)n + Vr / (1 + i)u

Vc =
n=1

y para rentas netas constantes al tener cláusula de actualización de IPC , la
fórmula es la siguiente:
Vc = Rn x ( ((1 + i)u – 1) / (1 + i)u x i )) + (Vr / (1 + i)u )
(1 + 0,0395)80 - 1
64.383
Vc = 4.500 x ---------------------------------- + ---------------------- = 108.788 + 2903
( 1 + 0,0395 )80
(1 + 0,0395)80 x 0,0395

Vc = 111.690 €

d) Valor vivienda al año 2.005. Contrato alquiler a tiempo limitado sabiendo:
- Renda bruta: 550 €/mes, ; gastos 211 €/mes; Incremento alquiler
IPC
- Año contrato l.999; duracion contrato 10 años
Vc = Rn x ( ((1 + i)u – 1) / (1 + i)u x i )) + (Vr / (1 + i)u )
Renta neta mensual :
Renta neta anual:

550 – 211 = 339 €/mes

339 €/mes x 12 meses = 4.068 €/año

Tasa actualización mercado: 3,71 % = 0,0371
Tiempo transcorrido contrato: 2005 - 1.999 = 6 años
Vida util contrato

u = 10 años - 6 años = 4 años

Valor reversión inmueble: Vr = VM – Cd
Depreciación física Cd = (CRB – Vs) x coef. Antigüedad
Coeficiente depreciación por antiguedad = 4 años / 100 = 0,04 = 4 %
CRB = Vs + Cc + gastos
CRB = 64.383 € + 900 €/m2st. x 100 m2 st. x 1,16 = 168.787 €
CRB – Vs = 168.787 – 64.383 = 104.404 €
Depreciación = 104.404 € x 0,04 = 4.176 €
Valor inmoble al final vida util contrato arrendamiento:
205.833 € - 4.176 € = 201.657 € (valor vivienda libre de arrendatarios)

Valor mercado por actualización
Vma = Rn x ( ((1 + i)u – 1) / (1 + i)u x i )) + (Vr / (1 + i)u )
( 1 + 0,0371)4 - 1
201.657
Vma = 4.500 x ------------------------------- + --------------------- = 16.446 + 174.313
( 1 + 0,0371)4
( 1 + 0,0371)4 x 0,0371

suma de rentas

valor edificio neto alquiler

Vma = 190.759 € (valor máximo por la compra de la vivienda en estas
condiciones)

e) Calcular derechos propietario i arrendatario a fecha 2.005 (indemnización
a pagar)

Valor vivienda: 205.833 €
Tasa actualizada mercado: 3,71 %
Rn = Vm x i = 205.833 € x 0,0371

= 9.275 € año

Rn mensual = 9.275 €/año / 12 meses =

773 €/mes

Gastos mensuales

=

211 €/mes

Renta mensual bruta

=

984 €/mes

Renta real bruta

=

550 €/mes

Diferencia rentas

434 €/mes x 12 meses = 5.208 € / año

Valor actual ahorro arrendatario:
Va difer renda = 5.208 x (( 1 + 0,371 )4 - 1) / ( 1 + 0,371 )4 x 0,0371 =
= 19.034 €

Derechos propietario:

205.833 € - 19.034 € = 186.799 €

O utilización la fórmula siguiente :
Vc = R / i x (( 1 - (1 / (1 + i) n )) = 5.208 / 0,0371 x (( 1 – ( 1 / (1 + 0,0371)4))

Vc = 140.377 x 0,13559460632 = 19.034 €

EXEMPLE 1. VALORACIÓ D’UN CAMPING a data 2.004
Finalitat:

Garantia hipotecària per formar part d’una cartera de cobertura de títols

hipotecaris emesos per les entitats promotores i constructores a què es refereix el Reial
Decret 685/l.982, de 17 de març, article 2, que desenvolupa aspectes de la Llei 2/l.981, de
25 de març, de Regulació mercat hipotecari
Dades:
a)

Superfície: 50.000 m2 sòl

b)

Classificació sòl: S.N.U.

c)

Qualificació urbanística: Zona 11 serveis càmping

d)

POUM: aprovat definitiu i publicat DOGC.

e)

Parcel·les: 200 m2 sòl amb electricitat i aigua

f)

Edificacions: Masia; club social; supermercat; restaurant; banys; habitatge de la
propietat; piscina; depuradora; bar, edificació que alberga transformador elèctric,
...

g)

Superfícies:
- vials: 10.000 m2 entre pavimentats i sense pavimentar
- pistes poliesportives: 950 m2
- superfície total dos piscines: 350 m2
- Edificacions serveis: 300 m2
- Masia: 790 m2
- Recepció: 30 m2

h)

Qualitats constructives: mitges

i)

Antiguitat: inici activitat amb llicència l.998. (2004 – 1.998 = 6 anys)

NORMATIVA: ECO 805/2.003
S’ha de calcular:
-

Valor de reposició net

-

Valor mercat per comparació si fos possible

-

Valor per actualització de rendes

El valor de mercat per comparació no és possible perquè no es disposa de 6 mostres
d’ofertes o transaccions
CÀLCUL DEL VALOR DE REPOSICIÓ NETO (VRN)
VRB = Sòl + Cost execució edificacions + despeses promoció
Valor sòl: Mètode de Comparació (6 mostres homogeneïtzades)
Capitalització de rendes (si no fos possible per comparació)
Valor sòl = 50.000 m2 x 15.500 €/Ha = 77.500 €
Cost infrastructures: 10.000 m2 x 50 €/m2 = 500.000 €
Valor sòl + infrastructures: 77.500 € + 500.000 € = 577.500 €
Cost execució edificacions:
Masia:
Recepció:
Serveis:

790 m2 st. x 1.000 €/m2st. =

790.000 €

30 m2 st. x

700 €/m2st. =

21.000 €

300 m2 st. x

700 €/m2st. =

210.000 €

Cost execució per contrata

1.021.000 €

Transformador elèctric

19.000 €

Estació depuradora

50.000 €

Pista poliesportiva + 2 piscines

90.000 €

Total cost execució .............................

1.180.000 €

Despeses promoció:
- Sòl + infrastructures ............................

577.500 €

- Cost execució contrata .........................

1.180.000 €

- Honoraris + llicències 15 % ................

177.000 €

- Despeses promoció 4 % s/1.757.500 ...

70.300 €

VRB ......................................................

2.004.800 €

VRN = VRB - depreciació física
-

Amortització lineal que considera depreciació constant

-

Rati de depreciació: antiguitat / vida útil

-

Rati = 6 anys / 35 anys = 0,17 = 17 % ( 35 anys màxim s/normativa)

-

Depreciació física = antiguitat / vida útil x (VRB – Valor sòl)

-

VRN = 0,17 x ( 2.004.800 – 577.500 ) = 1.762.159 €

-

Repercussió per parcel·la: 1.762.159 € / 200 parcel·les = 8.810 €

CÀLCUL VALOR ACTUALITZACIÓ RENDES
A) ANÀLISIS RATIS MIG DEL SECTOR
Nombre
Càmping

situació
municipi

categoria

núm.
parcel·les

obertura
anual/no

preus
adults nens cotxe caravana

preus
autocaravana tenda parcel·la electricitat
Característiques de la demanda: Temporades Alta; mitja i baixa
Contractació: no hi ha intermediaris
Estudi dels preus
Estudi ocupació del càmping

B) CÀLCUL DELS INGRESSOS

Allotjament: diferents variants d’utilització d’un càmping:
1) Parcel·la, tenda, cotxe, adults, nens, electricitat, restauració
2) caravana, cotxe, persones, electricitat, restauració
3) Autocaravana, persones, electricitat, restauració

Esquema de valoració ingressos:
Càmping període

Xxx

Masia

duració

total parcel·les ocupació
preus ingressos
% parcel·les €/dia €/forfait
€

anual
365
S. Santa
4
Estiu
30
45
------------habitacions 365

200
200
200
200

20
70
60
45

40
140
120
90

15

Y/ud
Z/dia
“
Y/ud
T/dia

TOTAL INGRESSOS

W
V
V1
W1
W2

350.000 €

CÀLCUL DE DESPESES
Considerem que ascendeixen al 40 % dels ingressos:
G = 350.000 x 0,40 = 140.000 €
Renda neta: 350.000 € - 140.000 € = 210.000 €
CÀLCUL DE LA RENDA IMPUTABLE A L’IMMOBLE
Es calcula la rendibilitat del capital invertit prescindint de la renda de l’equip i mobiliari i
de la gestió del negoci, és a dir, si adoptem una taxa de 7,53 % corresponent a la taxa
recomanada per ATASA per hotels i càmpings:
Renda imputable a l’immoble:

7,53 % x 2.004.800 € = 150.961 €

Percentatge s/ renda neta: 210.000 : 100 :: 150.961 : x ;

X = 71,88 %

DETERMINACIÓ TAXA D’ACTUALITZACIÓ
Es calcula el promig dels últims 12 mesos Deute de l’Estat:
A 5 anys:

3,45 % (any 2.004) valors nominals

A 10 anys:

4,23 % (any 2.004)

Fórmula taxa nominal a taxa real Tr = ((1 + Tn) / (1 + IPC)) – 1
i real a 10 anys = ((1 + 0,0423) / (1 + 0,036)) – 1 = 0,006 = 0,60 %
5 anys

10 anys

mitja total

i nominal

3,45

4,23

12 mesos

IPC

3,60

3,60

i real

- 0,15

0,63 taxa real.... taxa lliure risc

ATASA recomana per hotels i càmpings: 7,53 % - 0,63 taxa real = 6,90 prima de risc

CÀLCUL VALOR ACTUALITZAT DE LES RENDES
Var = R x (( 1 + i)n – 1) / ( 1 + i)n x i)) + VRN / (1 + i)n
R = 150.961 €
i = 7,53 % = 0,0753
n = vida útil – antiguitat = 35 anys - 6 anys = 29 anys
Al final dels 35 anys les edificacions estaran obsoletes i, per tant, el valor de reposició net
coincideix amb el valor del sòl. D’igual forma succeirà amb la urbanització dels vials
Excepte la masia i edifici estació transformador: 100 anys vida útil
Rati de depreciació en els 29 anys, és a dir, quan l’explotació tingui 35 anys serà el
quocient entre l’antiguitat 35 anys i la vida útil 100 anys; és a dir 35 / 100 = 35 % = 0,35.
valor = 1 – 0,35 = 0,65

Components
Sòl

€

depreciació

VRN

77.500

Masia
E.T.

77.500

790.000

0,65

513.500

19.000

0,65

12.350

Total VRN a 29 anys

603.350

Var = 150.961x ((1 + 0,0753)29– 1) / (1 + 0,0753)29 x 0,0753 ) + 603.500 / (1 + 0,0753)29
Var = 1.760.614 € + 73.487 € = 1.834.101 €

RESUM DE VALORS I VALOR DE TAXACIÓ
-

Valor reposició net ............................ 1.762.159 € ...........

8.810 €/ parcel·la

-

Valor actualització rendes ................. 1.834.101 € ...........

9.170 €/parcel·la

VALOR TAXACIÓ HIPOTECARI ............................ 1.762.159 €

EXEMPLE 2. VALORACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
Objecto: Valoració d’un aparcament subterrani, afectat per obra pública
Finalitat: indemnització per extinció. Valor real mercat. Compravenda
Data de valoració: maig 2.003
Aparcament construït any l.985
Valor de compra plaça aparcament a l’origen en 6.000 €
Final de la concessió 50 anys: entrega de les places d’aparcament mateixes condicions que
es van entregar. Temps restant: 2.003 – 1.985 = 18 anys
50 anys concessió – 18 anys transcorreguts = 32 anys
Pla de manteniment 130 €/any plaça + 50 €/plaça per altres conceptes
Número de places: Soterrani – 1 = 30 places
Soterrani – 2 = 20 places
Mesures de les places: 2,50 m x 5,20 m. altura: 2,35 m. compleixen amb la normativa
Valor mercat plaça aparcament any 2.003: Soterrani – 1 : 23.000 €
Soterrani – 2 : 22.000 €
Preu mig plaça en lloguer 90 €/mes S-1 i 86 €/mes S-2
Despeses de lloguer 15 % ingressos:
15 % x (30 x 90 + 20 x 86) / 50 = 13,26 €/mes x 12 meses = 159 €/any
Ocupació útil: 90 %
Cost construcció inclòs instal·lacions: 450 €/m2
Rati plaça: 25 m2
Despeses de promoció a data valoració: 75 €/m2

Fórmula d’aplicació:
V mercat actual = Rn x ((1 + i)t – 1 / (1 + i)t x i)) + Vr / (1 + i)t

1) Estudi de mercat per cada planta soterranis:
Places d’aparcament en venda homogeneïtzades:
Situació; ubicació; accessibilitat; dimensions; instal·lacions i seguretat
2) Estudi mercat en lloguer: igual dades anterior
3) Rendibilitat lloguer plaça aparcament, segons estudi de mercat
tipus Vm lloguer despeses lloguer ocupació
correcció rendib. taxa
€/mes €/any
net útil
desocup.
real
real
S-1 23.000

90

159

921

90 %

829

3,60
3,49

S-2 22.000

86

159

873

Taxa real: 45.000 : 100 :: 1.571 : X ;

85 %

742

3,37

X = 1571 x 100 / 45.000 = 3,49 %

TRL = deute públic a mig i llarg termini = 3,36 %
PR

= prima de risc plaça aparcament recomanat ATASA = 3,50

TRL + PR = 3,36 + 3,5 = 6,86 %
IPC maig 2.003: 3,63 %
Tar = ((1 + Tn) / (1 + IPC)) – 1= ((1 + 0,0686) / (1,0363)) – 1 = 0,0 311 = 3,11 %
Places a valorar: maig 2.003
Planta núm.
any
vida
vida valor
lloguer
Places Contracte contracte restant brut despeses net
S-1
30
1985
50
32
1080
159
921
S-2
20
1985
50
32
1032
159
873

taxa
mercat
3,49
3,49

taxa
mín.
3,50
3,50

Càlcul del valor dels drets: valor actual de la renda neta
Planta núm. places resta lloguer taxa (1 + i)n coef act. Valor
Vida net mínima
dret

Valor total

S-1
30
32
921 0,0350 3,006 19,0688 17.562
S-2
20
32
873 0,0350 3,006 19,0688 16.647
Valor total en el mercat (indemnització) ....................................

526.860
332.940
859.800

Coef. actualitzat = (1 + i)n – 1 / (1 + i)n x i
Valor dret per plaça = Rn x coef. actualitzat
n = 32 anys
valor total = valor dret per plaça x núm. places

Exemple 3.- VALORACIÓ HIPOTECARIA DELS DRETS DE
TRASPÀS
D’UNA
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA
D’UN
TANATORI EN FUNCIONAMENT AL T.M. DE XXXX
OBJECTIU DEL TREBALL
L’objectiu del treball és realitzar una valoració hipotecària dels drets de traspàs d’una
concessió administrativa d’un tanatori en funcionament al municipi de XXXX mitjançant
l’aplicació de l’ordre ECO 805/2003 de 27 de març i EHA/3011/2007 de 4 d’octubre. El
que es pretén és reflectir en aquest treball els passos a seguir, els articles a tenir en compte,
els càlculs a realitzar, etc, per a poder fer la valoració, així com obtenir un document base
per tal de poder redactar el certificat i l’informe que, en una valoració real, s’hauria
d’entregar a l’empresa taxadora i a l’entitat bancària.

NORMATIVA A UTILITZAR :
ECO 805/2003 de 27 de març
Objecte de la Llei:
Tal i com diu l’article 1. Objeto. La presente Orden tiene por objeto la regulación del
régimen jurídico al que ha de ajustarse el cálculo del valor de tasación de bienes
inmuebles y determinados derechos, así como la elaboración de los informes y certificados
en los que se formalice, siempre que dicho cálculo se realice para alguna de las
finalidades integrantes de su ámbito de aplicación.

Àmbit d’aplicació :
La valoració dels drets de traspàs d’una concessió estaria motivada per a la sol·licitud d’un
crèdit hipotecari o determinació de la capacitat de negoci per part del titular de la
concessió, i estaria sol·licitada per una entitat bancària o asseguradora.
Em l’article 2 es marquen quines son les finalitats de la taxació :
a) Garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a
formar parte de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por
las entidades, promotores
y constructores a que se refiere el artículo segundo del Real Decreto
685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
b) Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras
exigida en el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.

c) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva
inmobiliarias reguladas en el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre,
por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora
de las Instituciones de Inversión Colectiva.
d) Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones
regulados en el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
Des del nostre punt de vista, hem interpretat la valoració del dret de la concessió que ens
ocupa com si hagués estat motivada pel propietari a l’hora de demanar una crèdit
hipotecària a una entitat bancària.
Principis :
En l’article 3, ens marquen quin han de ser els principis per a societats de taxació a l’hora
d’utilitzar aquesta norma. Els principis que son utilitzables per a la nostra valoració son el
de “anticipación” : según el cual el valor de un inmueble que se encuentre en explotación
económica es función de las expectativas de renta que previsiblemente proporcionará en el
futuro.
I el principi de “proporcionalidad” : según el cual los informes de tasación se elaborarán
con la amplitud adecuada teniendo en cuenta la importancia y uso del objeto de
valoración, así como su singularidad en el mercado.”
Definició del Taxador :
En l’Art. 4, en l’apartat de definicions, es pot comprovar quin significat té cada concepte i
particularment el del Taxador, que és el paper que tenim en la Valoració. També es
determina què s’entén pel “Valor de mercado o venal de un inmueble :
(VM). Es el precio al que podría venderse el inmueble, mediante contrato
privado entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la
fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido
públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado permitieren
disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo
normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta.
Superfície utilitzable o computable:
L’article 5 determina quina superfície de la parcel·la i de l’edificació hem d’utilitzar com a
base per a la valoració. Aquesta és la comprovada pel taxador.
En el cas del Tanatori de XXXX, al no disposar de la superfície registral, varem fer una
visita el dia 18 de juny de 2006, i amb l’ajut un distanciòmetre làser varem comprovar les
dimensions de l’edifici i de la parcel·la.

Comprovacions mínimes:
Segons l’article 7, per a determinar el valor de taxació es realitzaran les comprovacions
necessàries per conèixer les característiques i la situació real del objecte de valoració. Les
comprovacions que varem dur a terme nosaltres son :
a) Identificació física de l’immoble, mitjançant visita i segons la informació cadastral.
b) L’estat de l’explotació i ús.
c) L’adequació de l’immoble al planejament urbanístic vigent
d) La comprovació de veracitat del projecte executiu de l’edifici.
Documentació necessària :
La documentació recollida, facilitada pel propietari de la concessió del Tanatori, i per
l’Ajuntament de XXXX, ha estat la següent :
1- Planejament de la zona, pla parcial Can CCCC
2- Còpia del projecte executiu de l’edifici del Tanatori i accessos.
3- Document de consulta de les dades cadastrals.
4- Fotografies de l’interior i exterior de l’edifici.
5- Contracte tipus de concessió administrativa d’un Tanatori.
6- Plec de clàusules economico-administratives pel concurs de la concessió per l’obra
pública i subsegüent explotació del servei.
7- Dades de gestió econòmica, per a calcular el flux de caixa :
a. numero de morts al mes
b. tipologia i preu mig dels taüts i cost
c. flors
d. esqueles i recordatoris
e. capella ardent
f. treballs funeraris
g. recollida i transport
h. personal
8- Resum econòmic de la construcció d’un tanatori de característiques similars al
municipi de Centelles.
Advertències generals :
Segons l’art. 11, en el nostre treball hem considerat que les advertències a tenir en compte
eren les següents :
1. Que no s'ha disposat dels Balanços i comptes de resultats dels últims 3 anys.
2. Que existeixen discrepàncies entre la superfície cadastral i registral de la parcel·la, i
que per tant s'adopta com a superfície comprovada la comprovada sobre plànol del
projecte executiu.
3. Que el Valor calculat només serà vàlid sempre i quan s'inscrigui en el Registre de la
Propietat el contracte concessional aportat.
4. Que el valor calculat només és vàlid en funció de la documentació jurídica i
econòmica aportada pel sol·licitant de l'informe, que s'adjunta en els annexes.

Valoració de concessions administratives :
En l’article 52, Secció 5a “Valoración de determinados derechos y los bienes objeto de los
mismos”, es determina quina és l’aplicació d’aquest tipus de valoració i aquesta és segons
l’apartat 2.b la Concessió administrativa.
En l’article 54, es marca la valoració de concessions administratives i tal i com diu
l’apartat b :
Calculando el valor por actualización a que se refiere el artículo 24.2 de esta
Orden. Para el cálculo de dicho valor se tendrán en cuenta además las precisiones
siguientes:
i)
Los pagos a efectuar al concedente por canon u otro concepto.
ii)
Las inversiones a efectuar por el concesionario en edificios o instalaciones.
iii)
Las tarifas del servicio público de la concesión y su previsible evolución.
iv)
El período en que se generarán rentas o ingresos.
v)
La inexistencia de un valor de reversión para el concesionario.
Valor d’actualització :
Segons l’article 26, pel càlcul del valor d’actualització, cal:
a/ estimar els fluxos de caixa: segons art 30
b/ estimar el valor de reversió: segons art 31
c/ elegir el tipus d’actualització: segons art 32
d/ aplicar la formula de càlcul: segons l’article 33
Fluxos de caixa :
La determinació dels fluxos de caixa d’una activitat econòmica, segons indica l’article 30,
serà necessari per a la valoració d’un immoble o dret de concessió. L’estimació dels fluxos,
s’haurà de preveure en el període de temps que previsiblement hagi de continuar l’activitat.
Pel nostre treball, en l’elaboració dels fluxos de caixa de l’activitat del Tanatori ens hem
basat en en les dades de les despeses i ingressos de l’activitat per un període màxim de 35
anys, tal i com diu l’art 19, punt 2.b per a edificis d’ús industrial o immobles lligats a una
activitat econòmica.
Valor de reversió :
Art. 31, punt 3 :
“Cuando los flujos de caja se calculen de acuerdo con lo previsto en el artículo 30
(Flujos de caja de otros inmuebles en explotación económica) de esta Orden, para
estimar el valor de reversión al final del período de tiempo en que previsiblemente
vaya a continuar la explotación, se tomará su valor de reemplazamiento neto en
dicho momento. Para ello se tendrá en cuenta lo señalado en las letras siguientes:
a) Se calculará el valor del suelo en la fecha de la tasación y se ajustará en los
términos establecidos en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo.
b) La depreciación de las edificaciones se corresponderá con el período citado.”
Fórmula de càlcul del valor per actualització Article 33 :
VA =

[Ej / (1 + i)tj] -

[Sk / (1 + i)tk] + [Valor de reversión / (1 + i)n]

On










VA = Valor actual.
Ej = Importe de los cobros imputables al inmueble en el momento
J.
Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K.
tj = Número de períodos de tiempo que debe transcurrir desde el
momento de la valoración hasta que se produzca el
correspondiente Ej.
tk = Número de períodos de tiempo desde el momento de la
valoración hasta que se produzca el correspondiente Sk.
i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de
cada uno de los períodos de tiempo considerados.
n = Número de períodos de tiempo desde la tasación hasta el final
del período de estimación de los ingresos esperados.

Aspectes formals :
L’article 63 regula els requisits del CERTIFICAT. Per a l’elaboració del certificat de la
nostra Valoració hem seguit aquest article. De forma resumida hi ha de constar el següent:
a) Denominació social de la societat de taxació
b) La finalitat legal de la taxació.
c) Referència precisa a l’informe de taxació que sintetitza.
d) Localització i tipus de l’immoble, identificació registral, referència cadastral i
superfícies.
e) Declaració expressa del taxador que es realitza segons els continguts d’aquesta
norma.
f) Mètode de Valoració
g) El valor de taxació.
h) Condicionants i advertiments.
i) Data d’emissió, data de la última visita a l’immoble.
j) Firma d’un representant de l’entitat.
k) Qualsevol altra informació requerida.
L’article 64 regula els requisits del INFORME. L’article 65 determina l’estructura general
dels informes de taxació. I els articles 66,67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78,
regulen cada una de les parts del INFORME.

DOCUMENTACIÓ UTILITZADA:
INFORMACIÓ CADASTRAL (WEB: https://ovc.catastro.meh.es)
PLA PARCIAL SECTOR QQQQ
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR QQQQ
ANNEXES DE CÀLCUL
CC: COSTOS CONSTRUCCIÓ PER CAPÍTOLS (A NOU)
AMORTITZACIONS
CC: COSTOS DE CONSTRUCCIÓ
INTERÈS A UTILITZAR – INGRESSOS – DESPESES – CASH FLOW
FÓRMULA

ANNEX DE CÀLCUL
CC: COSTOS CONSTRUCCIÓ PER CAPÍTOLS (A NOU)
sup construïda amb
50% porxos

%

249,78
1, Inici d'obra
2. Moviment de terres
3. Fonamentació
4. Subbase pavimentació
5. Sanejament
6. Estructura
7. Coberta
8. Tancament/divisòries
9. Impermeabilitzacions i aïllaments
10.Revestiments
11.Paviments
12.Tancaments exteriors
13.Tancaments interiors
14.Envidriaments
15.Serralleria
16.Ajudes de paleta
17.Climatització
18.Instal.electrica enllumenat,TV,TF
19.Fontaneria, acs, sanitari
20.Contraincendis
21.Varis-altres
TOTAL (CC)

2.826,50
11.269,69
33.803,32
4.573,66
8.188,62
69.046,76
15.325,44
74.183,39
4.255,06
37.725,22
16.747,90
17.276,23
2.932,70
6.784,82
10.693,62
8.610,45
28.813,64
32.278,75
12.749,13
3.294,95
7.759,50

9,05
36,09
108,27
14,65
26,23
221,14
49,08
237,6
13,63
120,83
53,64
55,33
9,39
21,73
34,25
27,58
92,28
103,38
40,83
10,55
24,85

0,69%
2,75%
8,26%
1,12%
2,00%
16,88%
3,75%
18,13%
1,04%
9,22%
4,09%
4,22%
0,72%
1,66%
2,61%
2,10%
7,04%
7,89%
3,12%
0,81%
1,90%

409.139,35

1638,00

100,00%

ANNEX DE CÀLCUL
CÀLCUL DE LES AMORTITZACIONS

CC
construcció
instal·lacions
mobiliari i equip

amortitzacions
construcció
instal·lacions
mobiliari i equip
total amortitzacions anuals

409.139,35
60%
40%

amb 35 anys
amb 15 anys
amb 10 anys

245.483,61
163.655,74
60.000,00

4.909,67
10.910,38
6.000,00
21.820,05

ANNEX DE CÀLCUL
CC: COSTOS CONSTRUCCIÓ
DESPESES (14%)
VRB sense mobiliari i equip
VRN sense mobiliari i equip

VRB amb mobiliari i equip
VRN amb mobiliari i equip

1, Inici d'obra
2. Moviment de terres
3. Fonamentació
4. Subbase pavimentació
5. Sanejament
6. Estructura
7. Coberta
8. Tancament/divisòries
9. Impermeabilitzacions i aïllaments
10.Revestiments
11.Paviments
12.Tancaments exteriors
13.Tancaments interiors
14.Envidriaments
15.Serralleria
16.Ajudes de paleta
17.Climatització
18.Instal.electrica enllumenat,TV,TF
19.Fontaneria, acs, sanitari
20.Contraincendis
21.Varis-altres

2.826,50
11.269,69
33.803,32
4.573,66
8.188,62
69.046,76
15.325,44
74.183,39
4.255,06
37.725,22
16.747,90
17.276,23
2.932,70
6.784,82
10.693,62
8.610,45
28.813,64
32.278,75
12.749,13
3.294,95
7.759,50

TOTAL (CC)
altres despeses 14%

409.139,35
57.279,51

Total VRB sense mobiliari i equip

466.418,86

Mobiliari i equip

60.000,00

Total VRB amb mobiliari i equip

526.418,86

Total VRN (= VRB depreciat linealment dels 6 anys sobre 100)
altres despeses 14%

384.590,99
53.842,74

Total VRN sense mobiliari i equip

438.433,73

Mobiliari i equip depreciat (linealment dels 6 anys sobre 10)
Total VRN amb mobiliari i equip

24.000,00
462.433,73

ANNEX DE CÀLCUL
INTERÈS A UTILITZAR – INGRESSOS – DESPESES – CASH FLOW
Vida útil de l’explotació
Antiguitat
Vida útil restant

35 anys
6
29

Tipus d’actualització utilitzat

6,35%

La rendibilitat mitja anual (amb venciment no inferior a 5
anys)
Diferencial
Tipus
IPC
Tipus actualitzat amb l'IPC
Ingressos
Despeses

4,05
2,50
6,55
-0,20
6,35
375.684,07
260.985,76

Relació costos respecte ingressos

69,47%

Marge brut d’explotació
Dotació per amortitzacions

114.698,31
21.820,05

30,53%

BENEFICI NET DE L’EXPLOTACIÓ
Impost Renta Societats 30%

92.878,26
27.863,48

24,72%

BENEFICI NET (BDIT)
Amortitzacions

65.014,78
21.820,05

17,31%

CASH-FLOW estabilitzat(*)

86.834,83

Valor Actual de la Reversió (el terreny és de l’Ajuntament)
Valor Actual del cash-flow

0
851.948,16

VAN del tanatori amb mobiliari i equip

851.948,16

VAN del tanatori sense mobiliari i equip
euros

1.063.200 euros
1.063.200

impostos no recuperables(1,5%) (registre, notari i gestoria
de la hipoteca)
VALOR DE MERCAT ATRIBUÏBLE A L'IMMOBLE

807.732,62

12.115,99
795.616,63

ANNEX DE CÀLCUL
INTERÈS A UTILITZAR – INGRESSOS – DESPESES – CASH FLOW

VA = (sumatori Ej/(1+i)tj) - (sumatori Sk/(1+i)tk) + (valor de reversió/(1+i)n) =
(on sk = despeses + amortitzacions + impost societats)

sum Ej/(1+i)tj

Ej
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
375.684,07
total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635

tj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(1+i)
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06

tj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(1+i)tj
1,06352
1,13107479
1,20292066
1,27933018
1,36059323
1,44701812
1,53893271
1,63668571
1,74064799
1,85121395
1,96880306
2,09386143
2,22686351
2,36831388
2,51874918
2,67874012
2,8488937
3,02985542
3,22231184
3,42699309
3,64467569
3,87618549
4,12240079
4,38425569
4,66274361
4,95892109
5,27391175
5,60891063
5,96518863

resultat
Ej/(1+i)tj
353245,891
332147,859
312309,9321
293656,8491
276117,8436
259626,3762
244119,8814
229539,5304
215830,0083
202939,3037
190818,5118
179421,6487
168705,4768
158629,3411
149155,0145
140246,5535
131870,1608
123994,0583
116588,3653
109624,9862
103077,5032
96921,0764
91132,34956
85689,36133
80571,46206
75759,23542
71234,42476
66979,86381
62979,41159
4922932,28

sum Sk/(1+i)tk

Sk
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29
310.669,29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635
0,0635

tk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(1+i)
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06

tk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(1+i)tk
1,06352
1,13107479
1,20292066
1,27933018
1,36059323
1,44701812
1,53893271
1,63668571
1,74064799
1,85121395
1,96880306
2,09386143
2,22686351
2,36831388
2,51874918
2,67874012
2,8488937
3,02985542
3,22231184
3,42699309
3,64467569
3,87618549
4,12240079
4,38425569
4,66274361
4,95892109
5,27391175
5,60891063
5,96518863

total
valor de reversió/(1+i)n
formula

resultat
Sk/(1+i)tk
292114,1976
274667,3288
258262,4952
242837,4597
228333,7029
214696,2003
201873,2137
189816,0954
178479,1027
167819,2255
157796,0222
148371,4666
139509,8039
131177,4145
123342,6871
115975,898
109049,0992
102536,0118
96411,92621
90653,60897
85239,21409
80148,2004
75361,25357
70860,21285
66628,00215
62648,56529
58906,80503
55388,52587
52080,38012
4070984,12

(el solar és de l'Ajuntament)

sumatori Ej/(1+i)tj =
sumatori Sk/(1+i)tk =
valor de reversió/(1+i)n=

VALOR ACTUAL DEL CASH FLOW (net amb mobiliari i equip)
Relació entre CRN sense mobiliari i equip / CRN amb mobiliari i equip
VALOR ACTUAL (net) DE MERCAT SENSE MOBILIARI I EQUIP
impostos no recuperables(1,5%) (registre, notari i gestoria de la hipoteca)
VALOR DE MERCAT ATRIBUÏBLE A L'IMMOBLE

0,00
4.922.932,28
4.070.984,12
0,00
851.948,16
94,81%
807.732,62
12.115,99
795.616,63

CERTIFICAT:
A petició de SERVEIS FUNERARIS AAAA, S.L. i per la finalitat de Mercat Hipotecari
s’emet el present certificat de taxació, pel que s’han tingut en compte els requisits exigits
per la ordre ECO/805/2003, sobre normes de valoració de bens immobles i de determinats
drets per certes finalitats financeres, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de 9 d’abril
de 2003.
L'immoble que es valora són els drets de traspàs de la concessió administrativa per
l’explotació i gestió dels serveis funeraris al municipi de XXXX, en el tanatori ubicat al
P.I. Can CCCC, carrer Del -----, núm. --, del municipi de XXXX, província de Barcelona,
les dades registrals del qual són:
Registre de la Propietat nº2 de Vic1:
Finca
inscripció
llibre
Finca
1000
1ª
100

tom
10

foli
1

secció
XXXX

Les dades cadastrals de la finca són: 8158242DG0000N00000
Conforme amb la finalitat per la que se'ns ha sol·licitat la taxació, amb els principis, criteris
i mètodes que se'ns indiquen, els anàlisis de la documentació que se'ns ha aportat, les
comprovacions que hem realitzat i amb les definicions i abast que figuren adjuntes en
aquest Certificat, és la nostra opinió que al 18/06/2009, data de la última visita a
l'immoble:
VALOR DE TAXACIÓ HIPOTECARI ES:
438.433 EUROS
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT QUATRE-CENTS TRENTA-TRES)
El Valor calculat equival al Valor de Reemplaçament net sense mobiliari i equip.
En la present valoració s’han estimat els següents valors:
Criteris i mètodes de valoració utilitzats (en euros)
Valor de Reemplaçament Net amb mobiliari i equip
Valor de Reemplaçament Net
VM pel mètode d’actualització de les rentes esperades del
tanatori amb mobiliari i equipament
VM pel mètode d’actualització de les rentes esperades
del tanatori

462.433 euros
438.433 euros
851.948 euros
795.616 euros

En relació a la opinió del valor indicat, hem de senyalar les següents:
1

El certificat registral no l’hem pogut obtindre. Si la valoració hagués estat real, l’entitat bancària ens
l’hauria facilitada. De manera que les dades registrals certificdes son inventades.

ADVERTIMENT2:
No s'ha disposat dels Balanços i comptes de resultats dels últims 3 anys.
Existeixen discrepàncies entre la superfície cadastral i registral de la parcel·la, i s'adopta
com a superfície comprovada3 la comprovada sobre plànol del projecte executiu.
El Valor calculat només serà vàlid sempre i quan s’inscrigui en el Registre de la Propietat
el contracte concessional aportat (que s'adjunta en els annexes), de tal forma que el dret del
concessionari, emanat d'aquest contracte, resti inscrit en el Registre com un dret real de
concessió administrativa, d'acord amb les condicions que apareixen en l’esmentat
document contractual.
Els drets contemplats en la taxació s’han taxat segons les determinacions de la
ECO/805/2003. Els valors de taxació per hipoteques sobre concessions administratives no
compleixen amb l’article 21 del R.D.685/1982 de 17 de març.
El valor s'ha calculat i només és vàlid en funció de la documentació jurídica i econòmica
aportada pel sol·licitant de l'informe, que s’adjunta en els annexes.

OBSERVACIÓ:
El solar on està construït el tanatori objecte d'aquest Informe és propietat de l'Ajuntament
de Torelló.
La superfície comprovada és inferior a la registral i cadastral. Hem adoptat com a
superfície computable la superfície comprovada sobre terreny respecte el plànol del
projecte executiu.
Data de la visita : 18 de juny de 2009
Data d’emissió de la valoració : 26 de juny de 2009
Data de caducitat (6 mesos) : 26 de desembre de 2009

2
3

Segons l’article 11 de la ECO/805/2003
Segons l’article 5 de la ECO/805/2003

INFORME:
1. SOL∙LICITANT I FINALITAT:
El present Informe de valoració ha estat encarregat per SERVEIS FUNERARIS DEL
AAAA, S.L.
La procedència de l'encàrrec ve de la sucursal núm.0000 de L’ENTITAT BANCÀRIA
que actua com a mandatària del client.
Conforme a la petició del sol·licitant i amb coneixement de l'entitat mandatària, la
finalitat és la de Mercat Hipotecari.
La taxació compleix els requisits establerts a l'Ordre ECO 805/2003, de 27 de març,
sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets, per certes finalitats
financeres.
El criteri de Valoració utilitzat és el càlcul del Valor de Mercat dels drets de traspàs
obtingut pel Mètode d'Actualització de les rentes esperades4.
Adjunt al Certificat de Valoració, que sintetitza aquest Informe, es detallen les
definicions i abast del nostre treball.

4

Article 15.1.c de la ECO/805/2003, desenvolupat en la secció 4rta del capítol I del títol II

3

2‐ IDENTIFICACIÓ DE L’IMMOBLE
En data 18 de juny de 2009 els pèrits EEE, y TTT, hem fet visita al Tanatori de XXXX,
c/ ----- , núm.---, acompanyant-nos a la visita el Sr. SSS.
En aquesta visita s’ha tirat fotografies tant de l’exterior com de l’interior de l’immoble.
El Sr. SSS ens ha facilitat el contracte de la concessió administrativa així com un estudi
econòmic financer de l’explotació.
S’ha comprovat la superfícies respecte els plànols de projecte i, en efecte, aquetes
coincideixen amb la realitat.
L'immoble que es valora té la següent identificació:

2.1. IDENTIFICACIÓ FÍSICA
Nom : EDIFICI TANATORI DE XXXX
Tipus d'immoble: Equipament destinat a serveis funeraris - Tanatori.
Localització:
Municipi :
Província:
Direcció :
Barri:

XXXX
Barcelona
C/ ------, núm. -zona Polígon Industrial Can CCCCC

A la data 18/06/2009 s'ha visitat i inspeccionat5 l'immoble que, actualment, està acabat i
en funcionament.
En la visita esmentada s’ha comprovat que la superfície i demés característiques
coincideixen amb la documentació utilitzada. També s’ha comprovat que no existeixen
servituds visibles així com l’estat d’ocupació i l’explotació que se’n fa.
S’han fet fotografies per tal de veure el seu estat de conservació aparent.

5

Article 7 de la ECO/805/2003

4

2.2 IDENTIFICACIÓ REGISTRAL – CADASTRAL
S'ha disposat de la documentació cadastral corresponent a la finca valorada.
Les dades cadastrals són 8158242DG00000000 amb una superfície cadastral de la
parcel·la de 2.280 m² i d'edificació de 246 m².

2.3. CORRESPONDÈNCIA REAL ‐ REGISTRAL
S'ha disposat de la Nota Simple Informativa de l'immoble que es valora, les dades
registrals de la qual són :
Registre de la Propietat nº2 de Vic6,
Finca
inscripció
llibre
Finca
1000
1ª
100

tom
10

foli
1

secció
XXXX

La superfície registral de la parcel·la és de 2.120 m², que no es correspon amb la
superfície cadastral de la parcel·la de 2.280 m².

6

El certificat registral no l’hem pogut obtindre. Si la valoració hagués estat real, l’entitat bancària ens
l’hauria facilitada. De manera que la superficie registral és inventada.
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3 ‐ DOCUMENTACIÓ UTILITZADA I COMPROVACIONS
REALITZADES

3.1 – DOCUMENTACIÓ
Per realitzar el present Informe de taxació s'ha utilitzat la següent documentació:
- Planejament urbanístic

(POUM)
Pla Parcial Sector Can CCCC
Modificació puntual del Pla Parcial CCCCC
- Plànols aportats per la propietat
- Fotocopia del contracte d'Adjudicació de la Concessió Administrativa.
- Nota Simple Informativa7
- Documentació cadastral
- Fotocopia del Plec de Condicions econòmic-administratives del concurs per la
construcció, gestió i explotació del tanatori.
- Estudi econòmic financer aportat pe r el sol·licitant.
I no s'ha disposat de:
- Cèdula de qualificació urbanística.
- Balanç i comptes d'explotació dels últims tres exercicis.
- Llicència Mediambiental (Permís d'Activitats)

3.2 – COMPROVACIONS
Així mateix s'han realitzat les següents comprovacions:
- Inspecció ocular de l'immoble.
- Identificació física.
- Comprovació de la correspondència real - registral.
- Comprovació de la correspondència real - cadastral.
- Comprovació de les superfícies.
- Comprovació de les servituds visibles.
- Estat d'ocupació de l'immoble.
- Ús o explotació existent.
- Adequació al planejament urbanístic.
Com a resultat de la documentació utilitzada i de les comprovacions realitzades s'han
obtingut les dades i conclusions que es presenten en els capítols d'aquest Informe.

7

El certificat registral no l’hem pogut obtindre. Si la valoració hagués estat real, l’entitat bancària ens
l’hauria facilitada.
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4 ‐ LOCALITAT I ENTORN

4.1 – LOCALITAT
Municipi:
XXXX
Barri/districte:
Zona Polígon Industrial CCCC
Ocupació laboral principal: Múltiple
Població de fet:
13.680 habitants
Evolució recent:
estable

4.2 ‐ ENTORN DE L'IMMOBLE
Delimitació de l’entorn:
L’entorn és confrontant amb el casc urbà del municipi, en el sector del Polígon
Industrial Can CCCCC, situat a la entrada de la població per el sector Oest , de
consolidació alta, dins d’un sector d’equipaments que inclou també una benzinera i un
Supermercat..
Trets bàsics territorials:
Tipologia de l’entorn :
Ordenació:
Destí dels edificis:

urbà
illa oberta
Industrials

Desenvolupament edificatori:
Grau de consolidació:
Antiguitat estimada:
Desenvolupament edificatori:
Qualitat constructiva:

Usos dominants:
Densitat:
Destí residencial:

alt
8 anys
alt
mitja

Serveis
mitja
en la proximitat

Nivell d’ocupació:
alt
Renovació edificatòria: escassa
Potencial edificatori:
baix

Infraestructures de l’entorn i grau de consolidació:
Pavimentació:
Acabada
Enllumenat públic:
Subministrament aigua: Xarxa general
Telèfon:
Sanejament :
Xarxa general
Gas natural :
Electricitat:
Xarxa general
Grau de conservació:
Equipaments de l’entorn:
Comunicacions:
Bones
Transports públics:
Autobús
Aparcament públic:
Suficient
Comerç:
Suficient

Escolar:
Hoteler:
Sanitari:
Esportiu:

Acabat
Si existeix
Si existeix
Aparentment bo

Suficient
Suficient
Suficient
Suficient

L'immoble té una bona ubicació respecte al centre de XXXX i respecte a les principals
vies de comunicació.
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5 ‐ EL TERRENY
5.1 ‐ SUPERFÍCIE DE LA PARCEL∙LA DE L'IMMOBLE VALORAT
Les superfícies considerades del terreny són les següents:
Registral que figura a la documentació utilitzada
Cadastral que figura en la documentació aportada
Comprovada per medició del taxador (sobre plànols)

2.120 m²
2.280 m²
2.120 m²

Comprovada sobre el terreny pel taxador

2.120 m²

Superfície Adoptada8

2.120 m²

5.2 ‐ INFRAESTRUCTURES EXISTENTS
El dia de la visita 18/06/2009, l'immoble disposava, aparentment, de les següents
infraestructures a peu de parcel·la:
Pavimentació:

Suficient

Telèfon:

Existeix

Aigua:

Acabada

Enllumenat públic:

Existeix

Sanejament:

Acabada

Gas natural:

Existeix

Electricitat:
Acabada
Les infraestructures estan construïdes i presenten un estat de conservació aparentment
correcte.

8

S’adopta la superfície comprovada sobre el terreny que es correspon amb la que figura en el projecte
que va servir per construir el tanatori, segons quadre de superfícies, i amb la superfície registral.
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6 ‐ L'EDIFICI

6.1 – DESCRIPCIÓ
Per realitzar aquesta valoració s'ha comptat amb la documentació tècnica que es detalla
a continuació:
Documentació gràfica: Plànols del projecte constructiu del tanatori
Com a resultat de la informació que figura en la documentació facilitada i de la verbal
complementària obtinguda durant la visita a l'immoble, s'han deduït les característiques
bàsiques (tipologia, distribució de l'edificació, superfícies, usos, qualitats, etc...) en les
que es sostenen els valors adoptats i l'extracte dels quals es descriu en aquest Informe.
En l'edifici que es valora s'hi realitzarà l'activitat de serveis funeraris (adquisició del
fèretre o urna, esqueles, làpides, flors i complements) i la contractació dels serveis de
recollida del cadàver difunt i conducció amb vehicle funerari a les dependències dels
serveis funeraris així com a l’església.
L'edifici està format per una única planta, i la seva distribució es planteja en funció del
doble recorregut que precisa l'activitat. L'edifici disposa de dos accessos.
1) accés situat a la part frontal del mateix destinat a accés de familiars
2) accés situat en un lateral posterior destinat a accés del vehicle funerari i difunts.
El tanatori disposa de tres zones diferenciades:
1- Zona d'Administració, on es realitzen les tasques de contractació dels serveis i sala
d’exposició de taüts.
2- Zona de serveis.
3- Zona de Capelles, amb els seus vestíbuls corresponents, on l'ús principal és el de
vetlla i acompanyament del difunt.
4- Zona de treball i preparació dels difunts.
5- Garatge

6.2 – SUPERFÍCIES
Quadre de superfícies :
- Superfícies segons projecte aportat:
Planta baixa : 232,06 m² superfície construïda
17,72 m² 50% porxo
total
249,78 m² superfície construïda

6.3 ‐ CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
Les característiques constructives deduïdes de la documentació aportada i
complementada amb la informació obtinguda durant la visita són les següents:
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Obra civil:
-Cimentació:
sabates aïllades de formigó armat
-Estructura:
formigó armat
-Tancaments i divisòries: tancament aplacat de pedra natural / vidres
-Façana:
aplacat de pedra natural
-Coberta:
Coberta plana
-Fusteria exterior:
alumini lacat
Acabats:
Zona administració
Zona Capelles
Zona treball
- Parets
Pintura
aplacat fusta
Pintura/ceràmic
- Paviments
Marbre
Marbre
Terratzo
- Fusteria interior
Fusta
Fusta
Fusta
- Sostres
Cel-ras
Cel-ras
Cel-ras
Instal·lacions:
- Electricitat:
Trifàsica
- Llauneria:
Instal·lació encastada
- Climatització:
Bomba de Calor
- Sanitaris:
Qualitat mitja
- Instal·lació de telefonia i TV: Sí
- Instal·lacions especials:
Protecció contra incendis segons normativa vigent
-Sistema d'alarmes i càmeres de vigilància.
Com a resum de tot el que s’ha exposat podem concloure que la qualitat de l'edificació
és mitja, amb acabats interiors i serveis adequats a la seva categoria i funció.

6.4 ‐ SITUACIÓ ACTUAL I ANTIGUITAT
A la data de la visita 18/06/2009, l'immoble està acabat.
L'edat de l'edificació des del seu acabament és de 6 anys, s'han realitzat les obres de
manteniment necessàries i el seu estat de conservació és correcte, per això s'adopta una
antiguitat de 6 anys.
D'acord amb la documentació i informació que s'ha disposat, a l'immoble s'hi
desenvolupa l'activitat de serveis funeraris i Tanatori.

7 ‐ SITUACIÓ URBANÍSTICA
La informació urbanística ha estat obtinguda del Pla d'Ordenació urbanística municipal
de XXXX, així com del Pla Parcial Sector CCCC i la modificació puntual del Pla
Parcial CCCC.
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7.1 ‐ CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA
El terreny en el que s'ubica l'immoble valorat es troba classificat com a Sòl urbà (SU) en
el POUM de XXXX.

7.2 ‐ QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
El terreny taxat està qualificat com a equipament públic.

7.3 ‐ PLANEJAMENT URBANÍSTIC
- Planejament vigent:
El POUM de XXXX va ésser aprovat definitivament el 20 de octubre de 1.999
El Pla Parcial Sector Can CCCC va ésser aprovat definitivament el 28 d’octubre 1.998
La modificació del Pla Parcial Sector Can CCCC va ésser aprovada definitivament el
20 de juny de 2001.
El terreny on s'ubica el Tanatori que es valora està qualificat de EP. Equipaments
públics.

7.4 ‐ GESTIÓ URBANÍSTICA
L'immoble valorat està inclòs dins àmbit d'actuació urbanística del PP Can CCCCC.
Aparentment no existeixen càrregues urbanístiques pendents, d'acord amb la
documentació aportada, la informació obtinguda en l'entrevista, i tenint en compte que
els terrenys d’equipaments públics no contribueixen en les càrregues urbanístiques. En
el cas de que existissin càrregues o quotes pendent de pagament, anirien a càrrec de
l'Ajuntament de XXXX, que és el propietari del terreny.

7.5 ‐ LLICÈNCIES I PROTECCIÓ URBANÍSTICA
No s'ha disposat del permís Mediambiental (permís d’activitats).
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8 ‐ RÈGIM DE TINENÇA I OCUPACIÓ
Segons la documentació registral aportada el propietari de la finca on s'ubicarà el
tanatori, objecte del present Informe, és l'Ajuntament de XXXX.
SERVEIS FUNERARIS AAA, S.L. consta com a adjudicatària de la concessió del
Tanatori (obra pública) i l'explotació del servei funerari, per un període de 45 anys a
contar des del 1 de juny del 2.003, d'acord amb la descripció que figura en el document
de la concessió adjuntat en el present Informe.

9 ‐ INFORMACIÓ DE MERCAT
9.1 ‐ L'OFERTA
Oferta de Tanatoris i serveis funeraris:
La oferta d'aquest tipus de serveis està dominat per 6 operadors aproximadament, que es
distribueixen pels sectors nord, oest, sud i centre de la comarca -------.
En el mateix municipi no existeix oferta d'aquest tipus de servei.
OFERTA FUTURA:
No es coneix l'existència de promocions futures d’instal·lacions noves que puguin
afectar l'ocupació de l'establiment que es valora.

9.2 ‐ LA DEMANDA
La demanda està vinculada als serveis funeraris que provenen de forma estimada de:
- un 60% provenen de Centres Hospitalaris o centres geriàtrics.
- un 10% provenen de fora de la comarca.
- un 30% provenen del propi municipi.

Actualment la taxa de mortalitat de Catalunya és de 8,9 finats per cada 1.000 habitants.
Segons l'estudi de viabilitat aportat pel sol·licitant la demanda prové dels municipis de
XXXX (13.680 habitants), YYYY (1.911 habitants), ZZZZ (2.264 habitants), WWWW
(3.210 habitants) i VVVV (300 habitants).
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10 ‐ CÀLCUL DE VALORS TÈCNICS

10.1 ‐ VALOR DE REEMPLAÇAMENT
El Valor de Reemplaçament Brut (VRB)9 s'obté aplicant el mètode del Cost10, i equival
a la suma dels Valors de Mercat del terreny en el que s'està edificant l'immoble, del Cost
de la construcció per contracte, i les despeses generals necessàries per edificar. El Valor
de Reemplaçament Net (VRN)11 s'obtindrà a partir del VRB deduint la depreciació
física i funcional de l'edificació.

10.1.1 ‐ VALOR DE MERCAT DEL TERRENY (S)12
El Valor de Mercat d'un terreny, en general, ve determinat en funció del seu
aprofitament urbanístic (edificabilitat i usos permesos) i, quan es valora per un edifici
determinat, de l'ús, edificabilitat i característiques de l'edifici existent. El sòl es valora
pel criteri de Valor de Mercat definit com al preu al comptat més provable que un
comprador mig estaria disposat a pagar pel mateix en el mercat lliure, tenint en compte
les circumstàncies físiques i urbanístiques.
En el cas que ens ocupa, tenint en compte que el que es valora són els drets de traspàs
d'una activitat desenvolupada a través d'una concessió administrativa amb les
instal·lacions construïdes sobre un terreny qualificat d'Equipament públic i propietat de
l'Ajuntament de XXXX, no es calcula el seu Valor de Mercat.

10.1.2 ‐ COST DE CONSTRUCCIÓ (CC)13
El cost d'execució per contracte de l'edificació es determina a partir de les diferents
unitats en les que es pot dividir l'edificació i inclou els materials, mà d'obra, mitjans
auxiliars i despeses generals i el benefici del constructor.
El cost del mobiliari i equip de les instal·lacions s'ha determinat igualment com a nou
als preus actuals. La seva consideració es realitza a efectes operatius per determinar el
VM14 que correspon a la part immoble de l'explotació de la concessió.

9

Article 18 de la ECO/805/2003
Article 15.1.a. de la ECO/805/2003, desenvolupat en la secció 2a del capítol I del títol II
11
Article 19 de la ECO/805/2003
12
Article 18.2 de la ECO/805/2003
13
Article 18.3 de la ECO/805/2003
14
Valor de mercat
10

13

COST DE CONSTRUCCIÓ PER CONTRACTE (A NOU)
Capítols d'obra
Total
1. Inici d'obra
2.826,50
2. Moviment de terres
11.269,69
3. Fonamentació
33.803,32
4. Subbase pavimentació
4.573,66
5. Sanejament
8.188,62
6. Estructura
69.046,76
7. Coberta
15.325,44
8. Tancament/divisòries
74.183,39
9. Impermeabilitzacions i aïllaments
4.255,06
10.Revestiments
37.725,22
11.Paviments
16.747,90
12.Tancaments exteriors
17.276,23
13.Tancaments interiors
2.932,70
14.Envidriaments
6.784,82
15.Serralleria
10.693,62
16.Ajudes de paleta
8.610,45
17.Climatització
28.813,64
18.Instal.electrica enllumenat,TV,TF
32.278,75
19.Fontaneria, acs, sanitari
12.749,13
20.Contraincendis
3.294,95
21.Varis-altres
7.759,50
TOTAL PRESSUPOST
409.139,35 euros

10.1.3 ‐ DESPESES NECESSÀRIES (GN)15
S'inclouen en aquest concepte els impostos no recuperables, aranzels, honoraris tècnics,
costos de llicència i taxes de la construcció i les despeses de l'administració d'un
promotor de tipus mig que construeixi un immoble de les característiques descrites en
aquest Informe. No s'inclouen les despeses de comercialització (si hi fossin), les
despeses financeres, ni el benefici del promotor.
S'ha estimat que les despeses necessàries totals, computables als efectes de càlcul del
Cost de Reposició, ascendiran al 14% sobre el conjunt format pel cost de construcció.

15

Article 18.4 de la ECO/805/2003

14

10.1.4 ‐ CÀLCUL DEL VALOR DE REEMPLAÇAMENT BRUT
Conforme amb allò exposat anteriorment s'han determinat els següents valors
(arrodonits) per la hipòtesis d'edifici de nova construcció:
Superfície
(m2)

A) VM del terreny (S)
2.120
B) CC hipòtesis edifici acabat (CC)
249,78
C) DESPESES NECESSÀRIES (GN) 14,0 %

Unitari
(euros/m2)

Parcial
(euros)

1.638

409.139,35
57.279,51

VALOR DE REEMPLAÇAMENT BRUT (sense mobiliari i equip) 466.418,85
Mobiliari i equip
60.000

VALOR DE REEMPLAÇAMENT BRUT (amb mobiliari i equip)

526.418,86

10.1.5 ‐ CÀLCUL DEL VALOR DE REEMPLAÇAMENT NET (EN EL SEU ESTAT
ACTUAL)
El Valor de Reemplaçament Net de l'immoble en el seu estat actual, s'obtindrà sumant al
Valor del Sòl, l’import del cost de construcció i de les despeses generals, depreciats en
funció de l'edat actual de l'immoble.
Superfície
Unitari
(m2)
(euros/m2)

A) VM del terreny (S)
B) CC actual al 18/06/2009 (CC)16
C) DESPESES NECESSÀRIES 14%

2.120
249,7

Parcial
(euros)

1.539,72

384.590,99
53.842,74

VALOR DE REEMPLAÇAMENT BRUT (sense mobiliari i equip)
Mobiliari i equip17

438.433,73
24.000

VALOR DE REEMPLAÇAMENT BRUT (amb mobiliari i equip)

462.433,73

16

S’ha utilitzat la deprececió lineal, ja que es considera que amb 6 anys d’antiguitat pràcticament és la
mateixa que l’exponencial.
17
Es deprecia tenint en compte una vida útil de 10 anys. I utilitzant la formula lineal.
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10.2 ‐ VALOR DE MERCAT PER COMPARACIÓ
No es calcula aquest valor tècnic al no disposar del nombre suficient d'ofertes o
transaccions de testimonis comparables al tanatori valorat que permetin utilitzar el
Mètode de Comparació.

10.3 ‐ VALOR DE MERCAT PER ACTUALITZACIÓ
Per determinar el Valor de Mercat de dels drets de traspàs d’una concessió
administrativa s’ha d’utilitzar el mètode d'actualització de les rentes, establertes en
l’Ordre ECO 805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i
de determinats drets, per certes finalitats financeres. 18
VA = [Ej / (1 + i)tj] - [Sk / (1 + i)tk] + [Valor de reversión / (1 + i)n]
On
·
·
·
·
·
·

·

VA = Valor actual.
Ej = Importe de los cobros imputables al inmueble en el momento J.
Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K.
tj = Número de períodos de tiempo que debe transcurrir desde el momento de la valoración hasta
que se produzca el correspondiente Ej.
tk = Número de períodos de tiempo desde el momento de la valoración hasta que se produzca el
correspondiente Sk.
i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los períodos de
tiempo considerados.

n = Número de períodos de tiempo desde la tasación hasta el final del período de
estimación de los ingresos esperados.

Els flux de caixa s'ha determinat a partir de l’estudi de viabilitat aportat pel sol·licitant
ja que no existeixen ratis coneguts per aquest tipus d’explotació.
Conforme amb aquest criteri s'han establert les següents hipòtesis de comportament
futur dels paràmetres econòmics de les instal·lacions de serveis funeraris.

10.3.1 ‐ PREVISIÓ D'INGRESSOS
Els ingressos es produeixen pels diferents conceptes que relacionem a continuació,
d'acord amb l'estudi dels ingressos i despeses aportada pel client:
1. Servei de Taüt: amb un preu promig de 1.150 euros.
2. Sala de Vetlla del Tanatori: ingressos per concepte de recollida, trasllat, ingrés al
Tanatori i utilització de la Sala de Vetlla. Trasllat a l’església i cementiri.
3. Treballs funeraris: vestir, amortallar, condicionament sanitari i tanatoestètica.
4. Subministrament de materials funeraris: sudari de recollida, llençols per amortallar,
productes desinfectants.

18

Segons l’article 33 de la ECO/805/2003 el valor de l’actualització de l’immoble objecte de la valoració
serà el valor actual VA dels fluxes de caixa i del valor de reversió esperat pel tipus d’acutalització escollit.

16

Existeixen altres ingressos secundaris, en els que intervenen altres proveïdors, dels
quals l'empresa té un marge industrial reduït.
5. Flors: La família i coneguts que s'acosten a vetllar el difunt solen augmentar la
demanda de flors, pel fet de venir al Tanatori.
6. Esqueles i recordatoris, premsa i radio: només es té en compte en les defuncions de
les quals es realitzarà tot el servei en el municipi de Torelló
El total d'ingressos es reduiran un 10% ja que no existeixen ratis mitjos del sector19.

10.3.2 ‐ PREVISIÓ DE COSTOS
Les despeses generals del tanatori són:
1. Llum: es tracta d'una despesa relativament fixa, només depèn de les utilitzacions de
les capelles.
2. Aigua: la despesa d'aigua és poc significativa.
3. Tribut: quantitat poc significativa, d'import fixa.
4. Assegurances: import fixa anual.
5. Personal: correspon a la partida de despeses més important. Es considera que
correspon a 3 persones, que englobaria les diferents tasques parcials que s'han de
portar a terme.
6. Despeses de taüt.
7. Despeses per flors,esqueles,recordatoris,premsa i radio.
8. Conservació i reparació.
9. S'inclou com a despesa el cànon que segons informació del sol·licitant i el contracte
l'empresa concessionària haurà de satisfer a l'Ajuntament corresponent a:
1) 5% sobre els ingressos per servei fúnebre taüt
2) 10% sobre els ingressos de capella ardent

10.3.3 ‐ TIPUS D'ACTUALITZACIÓ
L'Ordre ECO 805/2003, que regula les taxacions d'immobles pel mercat hipotecari
estableix que com a tipus d'actualització s'utilitzarà una taxa percentual nominal
superior a la rendibilitat mitja anual de la Deute de l'Estat a termini de venciment no
inferior a 5 anys, incrementada en un diferencial, estimat a partir de les característiques
de l'explotació en quan a ubicació, grandària i tipologia.
D'acord amb aquestes condicions hem adoptat un tipus d'actualització del 6,3% anual en
euros nominals. Aquesta s'ha obtingut a partir de la rendibilitat mitja anual (amb
venciment no inferior a 5 anys) vigent en la data de la taxació del 4,052%, més un
diferencial d'increment positiu del 2,24% per les característiques de l'immoble. Per
obtenir el tipus real s'ha considerat l'efecte de l'IPC que hem estimat en el -0,2% anual
de mitja pels anys de vida útil de l'explotació (que correspon al IPC vigent en la data
actual).

19

Article 30.5 de la ECO/805/2003
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10.3.4 ‐ VIDA ÚTIL
La durada de la concessió és de 40 anys, d'acord amb el contracte adjunt en els annexes
aportat per la propietat
La vida útil màxima de l'explotació econòmica és de 35 anys, i actualment s'ha estimat
una depreciació acumulada del 17,14% ( 6 / 35 ), ja que l'immoble es troba en
funcionament.
La vida útil restant de la residència serà per tant de 29 anys, que serà el termini adoptat
per l'actualització dels fluxos de caixa.

10.3.5 ‐ VALOR DE REVERSIÓ
No es calcula el valor de reversió per ser el terreny propietat de l'Ajuntament que es qui
adjudica la concessió administrativa de la que es calcula el valor del seu dret de traspàs.

10.3.6 ‐ CÀLCUL DEL VALOR DE MERCAT PER ACTUALITZACIÓ
DADES DE L’EXPLOTACIÓ:
INGRESSOS en euros:
TOTAL INGRESSOS
1. Serveis fúnebres taüt
2. Capella ardent
3. Recollida ingrés capelles
4. Treballs funeraris
5. Subministra materials funeraris
6. Flors
7. Esqueles i recordatoris
8. Esqueles premsa i radio

375.684,07
217.350,00
37.422,00
24.124,50
22.727,10
3.441,56
32.301,97
28.661,56
9.655,38

100%

COSTOS en euros:
TOTAL COST

260.985,76

69,47%

1. Cost taüt
2. Personal
3. Despeses generals
4. Flors
5. Esqueles i recordatoris
6. Premsa i radio
7. Cànon Ajuntament (5%+10%)

49.140,00
109.578,60
10.330,50
24.226,72
20.063,48
7.724,11
14.609,70

MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ
BENEFICI BRUT D'EXPLOTACIÓ
Dotació per amortitzacions

114.698
114.698
21.820,05

BENEFICI NET DE L'EXPLOTACIÓ
Impost Renta Societats 30%

92.878,26
27.863,48
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30,53%

BENEFICI NET (BDIT)
Amortitzacions

65.014,78
21.820,05

CASH-FLOW estabilitzat(*)
Revalorització anual del Cash-flow
Vida útil de l'explotació
Valor Reversió euros actuals
Tipus de descompte en euros nominals

86.834,83
-0,2 %
29 anys
0
6,35%

Valor Actual de la Reversió
Valor Actual del cash-flow

0
851.948,16 euros

VAN del tanatori amb mobiliari

851.948,16 euros

(*) aquest valor serà igual per tots els fluxos de caixa reals utilitzats al llarg de la vida
útil de l'explotació.
El VAN20 obtingut a partir dels fluxos de caixa de l'explotació correspon a la instal·lació
completa, formada per l'immoble i el mobiliari i equip. Per obtenir el valor atribuïbles a
l'immoble li aplicarem el VAN calculant la relació existent entre la inversió en immoble
i la inversió total del tanatori..
VAN corresponent a l'immoble amb mobiliari i equip
Relació = 0,9481%
VAN corresponent a l'immoble sense mobiliari/equip

VALOR DE MERCAT DEL TANATORI (arrodonit)

851.948,16
euros
807.732,62
euros
807.732,00 €

11 ‐ VALOR DE TAXACIÓ
D'acord amb els càlculs anteriors i tenint en compte la finalitat de la Taxació, els valors
obtinguts per la hipòtesis d'edifici acabat són:
- VALOR DE REEMPLAÇAMENT NET:
- VALOR DE MERCAT PER ACTUALITZACIÓ:

438.433 euros
807.732 euros

Conforme a la finalitat pel que se'ns ha sol·licitat la taxació, amb el criteri de Valor de
Taxació que fixa la normativa vigent, amb l’anàlisi de la documentació que se'ns ha
aportat, amb les comprovacions que hem realitzat i amb les definicions i abast que
figuren en el revers del Certificat d'aquesta valoració, és la nostra opinió que el Valor de
Taxació Hipotecari dels drets de traspàs de la concessió administrativa correspon al
Valor de Reemplaçament Net21, i és:

20
21

Valor d’Actualització Net
La ECO/805/2003 diu que s’agafarà el valor inferior.
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VALOR DE TAXACIÓ HIPOTECARI el 18/06/2009 ES DE:
438.433 EUROS
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS)

12 ‐ CONDICIONANTS, ADVERTÈNCIES I OBSERVACIONS
En relació a la opinió del valor indicat, hem de senyalar els següents;

ADVERTIMENT:
No s'ha disposat dels Balanços i comptes de resultats dels últims 3 anys.
Existeixen discrepàncies entre la superfície cadastral i registral de la parcel·la, i s'adopta
com a superfície comprovada22 la comprovada sobre plànol del projecte executiu.
El Valor calculat només serà vàlid sempre i quan s'inscrigui en el Registre de la
Propietat el contracte concessional aportat (que s'adjunta en els annexes), de tal forma
que el dret del concessionari, emanat d'aquest contracte, resti inscrit en el Registre com
un dret real de concessió administrativa, d'acord amb les condicions que apareixen en
l'esmentat document contractual.
Els drets contemplats en la taxació s'han taxat segons les determinacions de la
ECO/805/2003. Els valors de taxació per hipoteques sobre concessions administratives
no compleixen amb l'article 21 del R.D.685/1982 de 17 de març.
El valor s'ha calculat i només és vàlid en funció de la documentació jurídica i
econòmica aportada pel sol·licitant de l'informe, que s'adjunta en els annexes.

OBSERVACIÓ:
El solar on està construït el tanatori objecte d’aquest Informe és propietat de
l'Ajuntament de XXXX.
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Segons l’article 5 de la ECO/805/2003
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EXEMPLE 4.- Valoració d’un hotel en explotació
-

Finalitat i data de la valoració:
Hipotecària; i valor a 2 de maig 2.007

-

Situació:
. Municipi XXXXX, carrer YYYYYY núm. ZZZZ.

-

Normativa urbanística:
P.O.U.M. aprovat definitivament amb data…… i publicat el D.O.G.C. data …
Classificació del sòl: Sòl Urbà Consolidat
Qualificació urbanística: AAA
Ocupació en planta.
Altura reguladora: Pb + X plantas
Altres paràmetres

-

Descripció de l’inmoble
. Vida útil edifici: 10 anys
. Categoría edifici 3-6 mitjà
. Planta sótanos: parking per 20 vehícles
. Planta baixa: recepció, cafetería, restaurant, salò social, administració, serveis
despatx dirección.
. Planta Primer, segon , tercer i quart pis: 10 habitacions cadascuna d’elles
. Planta Àtic: 5 habitacions
. De les 45 habitacions: 10 son triples; 25 dobles; 10 individuals
. Serveis habitacions: bany; televisió; fil musical; telèfon; aire acondicionat;
armari empotrat, antena paràbolica.
. Serveis Hotel: Allotjament; esmorças; tintorería, cafetería; sala de reunions

-

Superficies construïdes:
Planta
Sòtanos
P.Baixa
P.1ª
P.1ª
P.1ª
P.1ª
Àtic
Total

-

Sup. m2
500
600
500
500
500
500
300
3.400

Serveis
100
300
100
100
100
100
100
900

habitacions

425.425.425.425.250.1.950.-

parking
200

200

Criteris normatius
R. D. 685/1.982, de 17 de marc, art. 2, que desenvolupa la Llei 2/1.981 de 25 de
març de Regulació del mercat hipotecari
Normativa vigent: ECO 805/2.003, de 27 de marc. Entrada en vigor:
27/9/2.003
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Valorcions a efectuar.
. Valoració del sòl (Vs): MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC:
ECO 805/2.003. Art. 40 a 42
Vs = Vv x ( 1 – b) – Ci
Vv = Valor venda producte acabat
b = benefici promotor en tant per u (D.T. Única ECO 805/2.003)
Ci = Cc x Ih x Ilo x Ia
Cc = cost construcción intyrínsec
Ih = Honoraris projectes i direcció obres, control qualitat, etc.
Ilo = Import impost d’obres I taxes per llicència d’obres
Ia = Arancels no recuperables: import escriptures terreny, ONDH
. Valoració edificació (VRN): MÈTODE DEL COST
ECO 805/2.003. Art. 17 A 19
VRN = Vs + VRB x Cd x Cc
Depreciació bè inmoble si s’escau (Cd)
R.D. 1.020/1.993 . Norma 13. ECO 805/2.003 art. 19.2 i 3
Estat de Conservació si s’escau (Cc)
R.D. 1.020/1.993 . Norma 13. ECO 805/2.003 art. 19.4
. Valoració de mercat (VM): MÈTODE DE COMPARACIÓ
Art. 20 a 23 ECO 805/2.003
Art. 21.1.c) sis transaccions o ofertes de comparació
Art. 22.1.d) Homogeneització de ofertes comparables
Art. 23.1.i 2. Ajustos del valor de comparació (reducció: 10 / 15 %)
. MÈTODE D’ACTUALITZACIO DE RENDES (VAN):
Art. 24 a 32 ECO 805/2.003
Requisits:
. Disposar com a mínim de sis dades de rendes de lloguer comparables
. Existència contracte d’arrendament
. Inmoble lligat a una activitat económica
Procediment de càlcul:
. Estimar fluxes de caixa: Ingressos i despeses
. Estimar el valor de reversió: valor inmoble al final contracte arrendament
Valor reversió = Valor del sòl + valor edifici depreciat
Amb la O.M. 30/11/1.994: la plusvalua del sòl: i = 2 %. Vs x (1 + i)n
Actualment no està fixada i depen de la possible evolució del mercat
. Elegir tipús d’actualització: i = TLR + PR (taxa rendebilitat lliure risc +
prima risc)
Para taxa real: Tr = (( (1 + Tn) / (1 + IPC )) – 1
Tn = Taxa nominal.- Rendibilitat mitjà del tipús mig del Duete de l’Estat a 5 i
10 anys (bonus i obligacions de l’Estat en valoracions hipotecàries > 5 anys)
. Fòrmula general:VAN = S Ej/(1+i)tj – S Sk / (1+i)tk + Valor reversió / (1+i)n
. Fòrmula simplificada inmoble lligada a explotació econòmica:
VAN = Rn x (( 1+i)n - 1 / (1+i)n x i + Valor reversió / (1+i)n ))
Valor actual rendes futures + valor actual del valor de reversió
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Rn = Renda neta anual de l’inmoble; Rn = Ingressos - despeses
i = Tipús d’actualització
n = vida útil restant de l’inmoble
Vr = Valor de reversió.
-

Fòrmula de càlcul per inmobles destinats a l’arrendament:
VAN = Rn x (( 1+i)n - 1 / (1+i)n x i + Valor sòl / (1+i)n ))
Amb contracte indefinit i vida útil amplia > 50 anys: capitalització a perpetuitat
Si n ---VAN = Rn / i

VALORACIÓ:
a) VALOR DE COMPARACIÓ O DE MERCAT
- Si no disposem de 6 mostres o transaccions: No es pot aplicar
b) VALOR DE REPOSICIÓ NET O MÈTODE DEL COST
- Càlcul unitari Vs:
Per ús hoteler: Vs = 4.000 x ( 1 – 0,22 ) - 1.200 = 1.920 €/m2st.
Per parking: Vs = 1.700 x ( 1 – 0,20 ) - 950 = 410 €/m2st.
Valor total sòl = 1.920 x 3.700 m2s.t. + 410 x 600 m2s.t. =
-

7.350.000 €

Càlcul VRN inmoble: Vs + VRN
VRN = 1.920 + 1.200 x 0,896 x 1 = 2.995,00 €/m2.st.
VRN = 410 + 950 x 0,896 x 1 = 1.261,00 €/m2.st.
Valoració inmoble:
Vedif principal = 2.995 €/m2s.t. x 3.700 m2s.t.
= 11.081.500 €
Vedif parking = 1.261 €/m2s.t. x 600 m2s.t.
=
756.600 €
Total valor (VRN)………………………………………… 11.838.100 €

c)

MÈTODE D’ACTUALITZACIO DE RENDES (VAN):
1) Estudi econòmic d’ingressos i despeses: S’analitzarà
. Oferta hotelera: núm hotels; núm habitacions/hotel; si están oberts tot l’any o
no, ubicació dins el municipi
. Característiques de la demanda: % d’ocupació; meses mès ocupats; estança
mitjà; perfil del visitant
. Sistema de contractació: % de forma directe; % per agencies o altres
. Preus habitacions: individuals, dobles, triples
. Preus d’esmorzar, dinars, sopars; parking, cafeteria, salons
. Prestació de serveis: Televisió; caixa forta; minivar; secador; bar; aire
acondicionat, parking, sala de reunions, etc.
. Comparació de les dades del hotel a valorar amb la mitjà del sector
2) Valoració dels ingressos
habitacions número habit.
núm plaçes
preu unitari
individuals
10
10
100 €/dia/hab
dobles
25
50
120
triples
10
30
140
Valor promig: (10 x 100 + 50 x 120 + 30 x 140) / 90 = 125 €/dia/hab.
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Serveis
núm
preu mitjà
ocupació
dies/any
€
Allotjament
100
125
85 %
310
3.875.000
Extres habit
80
2
85 %
310
49.600
Esmorzar
100
10
85 %
310
310.000
Cafeteria
40
15
75 %
274
164.400
Salò i bar
3
200
10 %
36
21.600
Parking
15
20
20 %
73
21.900
TOTAL INGRESSOS …………………………………………
4.442.500
3) Valoració de les despeses
. Personal; elecricitat; telèfon; material bany; cuina; seguretat; neteja;
Administració; finançament; impostos… etc.
Suposem un % mitjà sobre ingresos del 67 %
Total despeses: 67 % x 4.442.500 € = 2.976.475 €
4) Càlcul de la renda imputable al inmoble
. Rn = Ingressos – despeses = 4.420.500 € - 2.976.475 € = 1.444.025 €
. Renda imputable al inmoble, taxa: 8 % x 11.838.100 € = 947.048 €
.Renda imputable al negoci (34,41 %) ……………………... 496.977 €.
. % renda imputable al inmoble: 947.048 € x 100 / 1.444.025 = 65,59 %.
. Amb ECO 805/2.003, les taxes son les que operan en el mercat; i =Rn/VM
5) Determinació taxa d’actualització:
Taxa lliure de risc: Deute mitjà de l’Estat a 5 anys (2.007) ……. 4,20 %
IPC: 2,60 %
Tr = (( (1 + Tn) / (1 + IPC )) – 1 = (( (1 + 0,042) / (1 + 0,026)) – 1 = 0,01559
Tr = 1,559 %
Prima de risc:
2 punts superior a la que sería per habitatges: Pr = 2,8 + 2 = 4,80 %
Per tant el tipús resultant sería: i = 1,559 + 4,8 = 6,359 %
6) Valor d’actualització de les rendes:
Dades:
R imputable al inmoble: 1.039.770 €
i = 6,359 %
n = vida útil restant = vida útil total – antigüetat = 35 – 10 = 25 anys
vida útil total : ECO 805/2.003. art. 19
. Habitatges residencials: 100 anys
. Edificias oficinas:
75 anys
. Edificis comercials:
50 anys
. Inmobles lligats a una explotació econòmica: 35 anys
El ser qué al cap d’aquets terminis part de l’edifici tè un valor residual,
(cimentació, estructura, tancaments, coberta) es preferible utilizar d’acord amb
la jurisprudencia la fòrmula del R.D. 1.020/93, que donar un valor residual als
inmobles al final del período de vida útil
Vs = 7.350.000 €
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Vr = als 35 anys l’edifici sería absolet, però amb un valor econòmic d’una part d’ell,
que s’estima un 60 %, en el cas concret:
60 % x (11.838.100 – 7.350.000 ) / 4.300 = 626 €/m2s.t.
Càlcul depreciació als 35 anys: 41 % (1 – 0,41 = 59 % de valor)
VRN = 7.350.000 + 626 x 0,59 x 4.300 m2s.t. = 8.938.162 €
VAN = 947.048 x ((1+0,06359)25 – 1) / (1+0,06359)25 x 0,06359)) +
+ 8.938.162 / (1+0,06359)25
= 11.704.235,32 € + 1.913.780,41 =
= 13.618.015,66 €.

RESUM VALORACIÓ:
-

VALOR DE REPOSICIÓ NET ………………………. 11.838.100,00 €
VALOR D’ACTUALITZACIÓ RENDES……………. 13.618.015,66 €

-

VALOR DE TAXACIÓ HIPOTECARIA ………….
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11.838.100,00 €

EXEMPLE 5. VALORACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER
TRASLLAT D’ACTIVITAT I DRET ARRENDATICI DE SOLAR.
CONCURRENCIA DE PACTE CONTRACTUAL
I) OBJECTE DEL DICTAMEN
La valoració de les indemnitzacions corresponents, com a conseqüència del trasllat
d’una activitat existent i del dret arrendatici del solar del qual és titular l’entitat
mercantil, XXXXXX, per causa d’impossibilitat de conservació per ser radicalment
incompatible amb l’ordenació del planejament, i que ha d’extingir-se aquest dret, així
com enderrocar-se les construccions existents, en l’execució del projecte de
Compensació del Sector que aquí ens ocupa.

II) ANTECEDENTS
La Modificació Puntual del Pla General Metropolità del Sector YYY, Districte
d’Activitats Avançades de Gran Via ZZZ, delimita l’àmbit del mateix, i inclou terrenys
de la Ciutat de xxxx.
- Ajuntament SSS en superfície de 2.699 m2 que representa un 2,30 % del total.
- Ajuntament CCC en 101.825,56 m2 que representa un total de 97,70 %.
La Tramitació del projecte de Compensació s’efectua per l’Ajuntament de CCC, i
aquest sol·licitarà la conformitat de l’Ajuntament de SSS.
Sistema d’actuació, d’acord amb l’art. 14 de les Ordenances: COMPEN SACIÓ
Constitució Junta de Compensació de la AAA Metropolitana: en escriptura pública de
data 26 de juny de 2.002 davant l’Iltre. Notari de Barcelona Sr. QQQQ amb número de
protocol 2.971.
L’aprovació dels Estatuts i Bases d’Actuació, així com la constitució de la Junta de
Compensació es va efectuar per acord de la Comisió de Govern de l’Ajuntament de
CCC amb data 13 de setembre de 2.002, i publicat al BOP el 21 de setembre del mateix
any, i en el DOGC el 25 del mateix mes i any. L’aprovació definitiva va ser pel
transcurs del termini d’exposició pública sense haver-se interposat cap recurs, segons
preveia el citat acord d’aprovació.
Amb data vuit de novembre del 2.002, la Comisió de G overn aprova definitivament el
Projecte de Compensació de la Modificació del Pla General Metropolità al sector YYY,
“Districte d’Activitats Avançades de Gran Via ZZZ”, presentat per la Junta de
Compensació de la AAA Metropolitana.
La Junta de Compensació s’ha inscrit en el Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores amb data 3 de febrer de 2.003, amb el número 1.619, tomo 15.
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III) DOCUMENTACIÓ FACILITADA
La documentació que ha estat facilitada a l’efecte per l’emisió del present informe és la
què a continuació es detalla:
a) Fotocòpia del projecte de compensació del sector AAA Metropolitana.
b) Fotocòpia de pàgines del contracte d’arrendament amb l’entitat, XXXXX, SA
amb referència al terme de duració del mateix.
c) Fotocòpia de l’informe presentat per la referida entitat mercantil XXXX, SA,
emès pel Sr. Guillermo VVVV de LLLL SL, així com de l’informe emès per
l’Arquitecte/ Enginyer industrial Sr. Jose Maria RRR i Cia S.R.C.
d) Fotocòpia del recurs ordinari (Llei 1.998) 932/2.003, secció tercera presentat per
l’empresa XXXX SA davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, per desestimació pressumpta del recurs
d’alçada interposat davant l’Ajuntament de CCC com Administració urbanística
actuant de la Junta de Compensació de la AAA Metropolitana.

IV) SITUACIÓ ACTUAL
De la documentació examinada, i de la inspecció exterior, es desprenen les següents
dades:

4.1)

Descripció registral de la finca:

URBANA. Parcel·la o porció de terreny sita en part en el terme municipal de CCC, i en
part en el de SSS, en el sector denominat “Gran Vía ZZZ ”, en l’illa delimitada pels
carrers Amadeo Torner (actualment Pedrosa), dels Motors, Transversal 2 i Indústria. Té
una extensió superficial de cinc mil cent vuitanta metres quadrats (5.180 m2). LLINDA:
al Sud, amb el carrer dels Motors i, per la resta de bandes, amb la pròpia finca de la que
es va segregar, de propietat del Consorci de la Zona TTT de SSS, sent concretament
els seus llindars: al Nord i a l’Est, amb la pròpia finca de que procedeix; al Sud, amb el
carrer dels Motors; i, a l’Oest, amb la porció segregada de la finca de superficie
3.316,82 m2.
Inscripció: Consta inscrita en el Registre de la Propietat de CCC núm. set, al tom 1.364,
llibre 30 secció 7a, foli 10, inscripció 1a, finca núm. 960.
Títol: Pertany al Consorci de la Zona TTT de SSS, per segregació atorgada davant el
Notari de Barcelona Sr. Gonzalo PPPP el dia 17 de setembre de l.990.
Càrregues: Dret d’arrendament a favor de la societat XXX GLP SA, formalitzat en
escriptura pública de 14 de maig de l.973, autoritzada pel Notari que va ser de
Barcelona Sr. Ignacio ÑÑÑ amb núm. 706 del seu protocol. Aquest arrendament és
incompatible amb el planejament; havent-se valorat l’extinció del referit dret en la suma
de 497.143,36 euros. Solicitant-se expressament del Registre de la Propietat la
cancel·lació d’aquest arrendament, per la causa considerada.
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Nota.- D’aquesta superficie 5.180 m2, corresponen 1.442 m2 al terme municipal de SSS
i els restants 3.738 m2 al terme de CCC.

4.2)

Edificacions, construccions i instal·lacions:

Nau magatzem(34 m. x 6,5 m )................................
Edifici oficines (14 m x 12 m) ...............................
Edifici auxiliar vestuaris (6 m x 4 m) ....................
Cobert uralita aparcament vehicles (12 x 6 m) .......
Paviment solar ........................................................
Vallat façana principal ...........................................
Vallat lateral............. ..............................................
Vallat llindar parcel·la Repsol ................................
Portes metàl·liques accés parcel·la corredera (9 m)
Porta metàl·lica zona emergència (7 m. aprox)......
Instal·lació contraincendis:
- Oficines extintors..................................................
- Magatzem pati mangueres boca incendi .............
- Magatzem extintors...............................................
manguera ..............................................
Focus en pati ...........................................................
Parallams ................................................................
Dipòsit gas-oil .........................................................
Estanteries per emmagatzematge ..................
Ampolles de GLP.....................................................

221,00 m2
168,00 m2
24,00 m2
72,00 m2
4.712,10 m2
105,00 m.l.
55,00 m.l.
108,00 m.l.
1,00 ud.
1,00 ud.
3,00 ud.
26,00 ud.
4,00 ud.
1,00 ud.
3,00 ud.
2,00 ud.
1,00 ud.
300,00 ud.
18.000,00 ud.

Notes.Les medicions de les edificacions, s’han pres “in situ”. Les mesures del vallat segons plan.
Superfície paviment: 5.180 m2 sup. Parcel·la - ( 221 nau magatzem + 168 oficines + 24
edif. auxiliar + 54,90 amplada valles) = 4.712,10 m2.
Materials i acabats edificis:
Edifici oficines: parets d’obra vista, coberta d’uralita quatre pendents, qualitat mitja.
Nau magatzem: estructura vertical de ferro, coberta d’uralita, i paraments de planxa qualitat
senzilla.
Vestuaris: parets de totxana, coberta d’uralita, lavabos qualitat senzilla.
Cobert aparcament: estrucutra metàl·lica i coberta uralita a una sola pendent.
Vallat parcel·la:
Façana principal: paret de 30 cms espessor, de 2,70 m d’altura i Greys HEB-18 cada 10 m.
Façana lateral dreta entrant: pals de formigó cada 2 m i plaques de formigó de 0,50 m
d’ample per 2 m de llarg. En la seva coronació, pals metàl·lics i filferro altura 1 m. aprox.
Façana lateral esqerra entrant: sols existeix el tram entre la nau magatzem i la porta
corredera, aproximadament de set metres i és a base de pals de formigó i peces prefabricades
de formigó.
Façana posterior llinda amb parcel·la de Repsol: Murets d’obra de 10 cms d’espessor i 2 de
m. d’altura, amb pilars de totxana macisa de 30 x 30 cada 2 metres, rematada en la seva
coronació en corba amb peces de pedra artificial. A més de pals tubulars superiors de 1,5 m.
d’altura.
No obstant, el vallat lateral de separació amb la parcel·la de Repsol, si bé no es disposa
d’elements justificatius de l’any de la seva construcció, per la seva configuració, el seu estat
físic, la seva prolongació en la finca veïna, sembla que disposa de bastants anys d’antiguitat.
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4.3)
-

Del contracte arrendatici:
Arrendador:
Arrendatari:
Lloguer solar :
Data contracte:

Consorci de la Zona TTT
XXXX GLP SA
5.180 m2.sòl
14 de maig de l.973

- Règim normatiu: En ser el contracte, amb pròrroga forçosa per l’arrendador, i
facultatiu per l’arrendatària, en virtut del pacte sisè del contracte d’arrendament
de data catorze de maig de mil nou-cents setanta-tres, acceptat entre les parts,
aquest es regirà en base al Codi Civil Comú.
2

- Import renda mensual a data 2.002, aprovació projecte compensació: 0,325 €/m

mes x 12 mesos = 3,91 €/m2 any
- Duració del contracte: 23 anys, amb dues pròrrogues successives de deu anys
cadascuna (total 43 anys); acaba 2.016.
- Clàusula setena contracte. Obres: Totes les obres i instal·lacions necessàries per la
construcció i montatge del magatzem al què es refereix el pacte segon, seran a
càrrec i compte de l’empresa arrendatària, així com aquelles altres, l’execució de
les quals vingui imposta pel funcionament o millor servei d’aquest magatzem i
que no formin part del pla d’obres d’urbanització del Consorci.
- Clàusula novena. Obres de qualsevol classe: L’empresa arrendatària no podrà
exigir cap indemnització per les obres que realitzi en el seu interés, ni tant sols en
el supòsit de que es pretengui sostenir que aquestes obres poden representar una
millora real i efectiva pel Consorci.
- Clàusula dotzena. Extinció del contracte.- “...quan per qualsevol causa acabi
l’arrendament, l’empresa arrendatària procedirà al desmontatge de les
instal·lacions i edificacions construïdes sobre la superficie arrendada, si el
Consorci no interessa la seva adquisició, dins del termini de dos anys computats
des del dia següent a aquest fi, i si transcorregut el termini fixat no s’hagués deixat
lliure i expedita la indicada superfície, s’entendrà que les edificacions i
instal·lacions en ella existents quedarà de propietat del Consorci”.

4.4) Activitat que s‘ exerceix
Segons se’m diu en el moment de la meva visita, l’empresa Arrendatària, és
concessionària de Repsol-Butano per la distribució a domicili de gasos liquats del
petroli (butà, propà) i en part la venda es realitza directament al client que recull “in
situ” les ampolles plenes, retornant les buides.
El magatzem està autoritzat segons se’m diu, fins a una capacitat de 225.000 Kg de
GLP en ampolles de 12,5 Kg, el què fa un total de 18.000 ampolles.
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V) CRITERIS NORMATIUS
Indemnitzacions per extinció de drets i arrendament:
Aquestes indemnitzacions poden produir-se en algun dels supòsits següents:
-

Expropiacions (art. 3 LEF; art. 6 i 8 REF).
Ocupacions directes (art. 203 LS/92; art. 54 RGU)
Instruments d’equidistribució (reparcel·lació o compensació) (art. 168.4 LS/92
(vigent); arts. 98 i 99 RGU)
Llei Expropiació Forçosa: art 47: 5% premi d’afecció.

Art. 168.4: “... les indemnitzacions per l’extinció de servituds predials o drets
d’arrendament incompatibles amb el planejament o la seva execució es consideraran
despeses d’urbanització, corresponent als propietaris en proporció a la superfície dels
seus respectius terrenys”.
Art. 98: “Les plantacions, obres, edificacions i instal·lacions que no poden conservar-se
es valoraran amb independència del sòl, i el seu import es satisfarà als propietaris o
titulars interessats, amb càrrec al projecte, en concepte de despeses d’urbanització” (STS
6/2/l.995).
Art. 99: “Allò disposat en l’article anterior serà igualment aplicable a les servituds i
càrregues, drets d’arrendament i qualsevol altres que, per ser incompatibles amb
l’execució del planejament, han d’extingir-se amb l’acord de reparcel·lació.”

Aquest precepte concorda amb l’article 63 TRLS/92 -norma d’aplicació plena- en tant
que estableix que les normes de valoració d’obres, edificacions, instal·lacions,
plantacions i arrendaments es fixaran d’acord amb els criteris de la Llei d’Expropiació
Forçosa.
Així mateix, concorda amb l’article 106 de la LS/76, i l’article 137 del RGU.
Art. 137.1. RGU: “El valor de les plantacions, obres, edificacions i instal·lacions que
existeixen en el sòl es determinarà d’acord als criteris de la Llei d’Expropiació
Forçosa.”
Art. 137.3. RGU: “En la determinació de les indemnitzacions arrendatícies s’utilitzaran
els criteris estimatius de l’article 43 de la Llei d’Expropiació Forçosa i es tindran en
compte les següents circumstàncies”:
B) En arrendaments urbans:
a) Dificultat de substitució de l’arrendament en condicions anàlogues i
especialment la derivada de la diferència de rendes.
b) Quantia de les despeses de trasllats per llicències, ports, nous contractes, etc.
c) Valor de les millores realitzades en l’immoble quan la seva percepció
correspongui a l’arrendatari.
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Precisions: 1.- El concepte de trasllat d’indústria, encara que no específic dels arrendaments, és un dels
característics que integren la indemnització per extinció d’arrendaments de locals.
2.- El concret concepte de “cessament de negoci” sols sorgeix i resulta indemnitzable, lògicament, quan
per la seva naturalesa no sigui possible en altra ubicació.
Jurisprudència:
Tota vegada, la jurisprudència, reiteradament, i amb base a l’article 43 de la pròpia Llei Expropiatòria,
havia senyalat que no hi havia vinculació als criteris indemnitzatoris continguts en la LAU, doncs del què
es tractava era d’establir una justa indemnització, pel què, en ocasions, aquests criteris no resultaven
adequats (STS 11/4/1.989. Ar 2838).
Indemnitzacions a favor d’arrendataris en base a l’article 43 LEF: STS 21/2/l.995.
Així mateix, en indemnitzacions d’arrendaments, la jurisprudència ha entès aplicable criteris de llibertat
estimativa (STS 27/11/84; 4/5/87).
El criteri més comunment admès en la jurisprudència per la indemnització del dret arrendatici és el de
capitalització al 10% de la diferència de rendes.

Aquest mètode de càlcul exigeix determinar la renda d’un immoble d’anàlogues
característiques a l’afectada per l’expropiació, per a partir d’aquí trobar la diferència
anual entre l’antiga renda que es venia satisfent i la nova que hauria de satisfer. Aquesta
diferència és la que es capitalitza al 10%. El criteri, tot i això, s’ha justificat per la
jurisprudència en l’existència del dret de pròrroga indefinida, pel què quan aquesta no
jugui ha d’atemperar-se a la duració restant de l’arrendament.
No obstant, és d’observar que amb la Llei d’Arrendaments Urbans 29/1.994, de 24 de novembre, els
terminis d’arrendament han deixat pràcticament de ser indefinits, pel què a efectes de valorar la
indemnització en base a la capitalització de diferències de rendes al 10%, aquesta haurà de ser substituïda
per una fórmula de capitalització que tingui en compte el període de temps i la taxa interna de rendiment.
Si el període de temps del contracte és superior a 15 anys, la diferència de valor és escassa amb la
capitalització al 10%, però per temps curts (dos, tres anys) sí que existeix diferències importants; això és
deduïble de l’aplicació de la fórmula.

Fórmula de capitalització:

Vc = R / i x (( 1 - (1 / (1 + i) n ))

R = diferència de Rendes.
La taxa anual mínima (i) de naus industrials és del 9%, i d’oficines del 5,5%, segons així ho estableix la
Resolució 20 de juliol de l.999, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, que substitueix la
Resolució de 15 de juliol de l.997 que, a la vegada, aquesta modifica els coeficients continguts en l’OM
30 de novembre de l.994.
n = temps pendent en anys.
En quan al temps, és de resenyar que des de la formalització del contracte (any l.973) fins el moment de
la valoració any 2.002, havien transcorregut 29 anys, pel què restaven de contracte 14 anys.

Així mateix, és de resenyar que la Jurisprudència valora les indemnitzacions per trasllat
d’una activitat o negoci, tenint en compte els següents conceptes:
a) Despeses de nou establiment:
En aquest Capítol, el Real Decret de 20 de desembre de l.990, pel què s’aprova el Pla
General de Comptabilitat, en la regla 6a.b), de la seva part V, diu que tindrà
consideració de despeses de primer establiment les següents partides:
- Honoraris professionals dels estudis previs de localització, etc.
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-

Despeses de viatges, i altres per estudis previs de naturalesa tècnica i econòmica.
Publicitat de llançament.
Captació, ensinistrament i distribució de personal, etc, ocasionats per motiu de
l’establiment.

b) Despeses de trasllat de material:
-

Valor de les instal·lacions no susceptible de trasllat.
Desmontatge de mobiliari i altres estris.
Càrrega d’estris, útils del negoci i elements recuperables.
Transport.
Descàrrega.
Montatge i reinstal·lació dels elements recuperables.
Col·locació d’estris i útils de negoci.
Deteriorament o pèrdua d’existències a causa del trasllat.

c) Despeses d’obertura:
-

S’inclou: Honoraris facultatius d’Arquitecte i Aparellador o Arquitecte Tècnic, i
Enginyer, per les obres de l’adaptació i condicionament del nou local.
Taxes municipals.
Llicència d’obertura (exempt en cas d’expropiació).

d) Despeses d’instal·lació en el nou local:
-

Escomesa d’aigua.
Escomesa de clavagueram.
Escomesa d’energia elèctrica.
Escomesa de gas
Sortida de fums i gasos.
Instal·lació de telèfon.
Escomesa de FM i TV.

e) Despeses de substitució:
f)

Obres de condicionament del nou local.
Reparació i instal·lació dels elements de producció aprofitats.

Indemnització per pèrdua de benefici:
Es computa en funció del benefici anual del negoci traslladat, referit a la mitja de
tres anys anteriors (STS 11/7/l.984: termini mínim 1 mes; STS 6/10/l.986: termini
major; STS 22/4/l.983: 15 dies).
Davant la impossiblitat d’acreditació feacentment de la concreta renda líquida
derivada de l’explotació del negoci, es va substituir aquella pel salari mínim
interprofessional (STJC núm. 1000 de 28 de novembre de l.995).
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-

-

Per pèrdua de clientela fins que es normalitza en comparació amb l’anterior
situació (STS 28/6/l.985: La indemnització per pèrdua de clientela no queda
inclosa en els perjudicis per inactivitat comercial).
Per pèrdua de beneficis per cessament de producció i venda durant el temps de
trasllat i instal·lació (paralització d’activitats o lucre cessant).
Despeses de publicitat per recuperar la clientela.

g) Indemnització al personal:
-

-

Import dels salaris i quotes de la Seguretat Social del personal del negoci durant
la paralització d’aquest.
S’abonen les quantitats corresponents al número de treballadors que tingui el
negoci que es trasllada, en funció dels sous que aquests percebin i del temps de
duració del canvi de domicili.
Despeses de desplaçament dels treballadors de l’empresa.

h) Perjudicis per majors despeses de càrrega i transport de les mercaderies objecte del
negoci, derivats de la situació comercial eventualment inferior al nou local respecte
a l’anterior.

Indemnització per construccions i instal·lacions
En base a la Llei del Sòl 6/1.998, de 13 d’abril, amb vigència a partir del cinc de maig
de l.998, en el seu article 31.2 preceptua: “El valor de les edificacions, que així mateix
es calcula amb independència del sòl, es determinarà d’acord amb la normativa
cadastral en funció del seu cost de reposició, corregit en atenció a l’antiguitat i estat de
conservació de les mateixes.”
La Normativa Cadastral ve recollida en el Real Decret 1.020/1.993, de 25 de juny, que
regula les “Normes Tècniques de valoració i quadre marc de valors del sòl i de les
construccions per determinar el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa
urbana”; en la seva norma 12.1 estableix: “Per valorar les construccions s’utilitzarà el
valor de reposició, calculant el seu cost actual, tenint en compte ús, qualitat i caràcter
històric-artístic, depreciant-se, quan procedeixi, en funció de l’antiguitat, estat de
conservació i resta de circumstàncies contemplades en la norma 14 per la seva
adequació al mercat.
S’entendrà per cost actual el resultat de sumar al cost d’execució, inclosos els beneficis
de contrata, honoraris professionals i import dels tributs que graven la construcció.
El cost de construcció a nou: es considerarà com el cost unitari d’execució material
incloent despeses generals (6%) i beneficis industrials (13%) en base a les dades
obtingudes de la revista de construcció CONSTRUC i Boletín Económico de la
Construcción, per l’any 2.002, quart trimestre, núm. 252, -data d’aprovació definitiva del
projecte de compensació- així com de les dades obtingudes de la praxis professional
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El coeficient corrector H) antiguitat de la construcció i el coeficient I) , estat de
conservació vénen definits en la norma 13.1 del citat Real Decret, segons s’especifica a
continuació:

a) Pel càlcul del coeficient de depreciació (Cd), o antiguitat de la construcció
L’antiguitat de l’edifici s’obtindrà en base a les dades obtingudes del projecte de
Compensació.
Pel càlcul de la depreciació utilitzarem l’expresió algebraica següent:
Cd = ((1 – 1,5) x d / u x c x t)) “t” , on d = 1 – (t – 35) / 350
U = ús predominant edifici:

Nau industrial no fabril, altres
Oficines, vivendes
C = qualitat edificatoria:
mitja categoria 3-6
alta categoria 1-2
T = temps transcorregut des de la construcció

ús 2n coef. = 0,90
ús 1r coef. = 1,00
coef. = 1,00
coef. = 1,20

Sent que els edificis i instal·lacions i obres d’urbanització es va construir en l’any 1.975,
el període de vida a data de valoració dels béns immobles (2.002) és de 27 anys, pel què
el coeficient de depreciació a tal data és:
Nau magatzem, construccions, instal·lacions Cd = 35 % (1 – 0,65) = 0,35......... 35 %
Oficines i vestuaris
Cd = 32 % (1 – 0,68) = 0,32 .........32 %

No obstant, tenint en compte el pacte setè, novè i dotzè del tan reiterat contracte
arrendatici i al qual ja s’ha fet menció en el cos del present dictamen, referent a l’abast i
condición jurídica de les edificacions, el sotasignant entén que l’arrendatari quan accepti
les clàusules citades, es comprometia a no exigir cap indemnització per les edificacions
construïdes en el seu interés ni que fossin considerades com a millora real i efectiva pel
Consorci, havent de procedir al desmontatge de les mateixes, o si no interessaven al
Consorci la seva adquisició en el termini de dos anys, restaven aquestes de la seva
propietat.
Pel cas de la nau industrial no fabril en planta baixa (ús 2n) pel període de vida de 90
anys o més, i qualitat constructiva mitja (categoria 3-6), segons la taula del citat RDL
1020/1.993, té un valor residual de 0,28, és a dir d’un 28 %. I l’edifici destinat a
oficines i vestuaris (categoria 3-6) té un valor residual de 0,32; això és un 32%.
Si això ho apliquem en el cas que ens ocupa, el contracte té una vigència màxima de 43
anys, que observant a la citada taula obtenim un percentatge residual per la nau
magatzem i resta de construccions i instal·lacions del 0,52, o el què és el mateix: del 52
% del su valor; per tant, que s’ha depreciat en un 48%, i en edifici d’oficines i vestuaris
un percentatge residual del 55%, amb el què s’ha depreciat un 45% (1 – 0,55 = 45%).
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La condició resolutòria del contracte d’arrendament en els termes explicitats,
condueixen a determinar que l’arrendatari sap en el moment de la formalització del
contracte que no pot amortitzar l’edificació de que gaudeix durant l’arrendament; és a
dir, que ha de renunciar a part del valor de la mateixa; això ens condueix a formular la
pregunta de: quin coeficient corrector s’ha d’aplicar en les construccions?, l’obtingut en
el moment de l’aprovació del projecte de reparacel·lació o aquell altre que tindria al
final del període del contracte?
El perit que subscriu, entén que haurà d’adoptar-se com a coeficient corrector la
depreciació ja consumida; és a dir, el 35% i 32% respectivament, anteriorment obtingut,
més el 52% (nau magatzem i resta elements) i 55% (oficines i vestuaris) del valor
residual d’impossibilitat en base al contracte arrendatici, d’aprofitament per part de
l’arrendatari i a arrel de la nova qualificació urbanística també per part de l’arrendador,
en tant que aquesta finca resta afectada en part per la prolongació d’un carrer i en part
per la nova alineació màxima de l’edificació, especialment la nau magatzem, així com
per la distribució de les noves parcel·les resultants.
El restant percentatge del 13% del valor de la nau magatzem i resta elements
constructius (100 – 35 – 52 = 13 %), i del 13% en edifici d’oficines i vestuaris (100 –
32 – 55 = 13 %) és el què s’entén com a dret de l’arrendatari al seu gaudi o ús
d’aquelles edificacions i instal·lacions en una situació de normalitat en el total
compliment del contracte, i que per les circumstàncies explicitades no li ha estat
possible amortitzar aquest percentatge, pel què ha de ser indemnitzat.

b) Obtenció de l’Índex de conservació (Ic)
En funció del manteniment i conservació que hagin tingut els edificis durant su vida, els
mateixos presenten distints estats de conservació. La Norma defineix en el coeficient
d’estat de conservació els següents casos:
Normal: Independent de la seva edat, els immobles no necessiten reparacions
importants. Correspon un coeficient d’1.
Regular: Presenten els edificis defectes permanents sense compromtre les condicions
normals d’habilitat i estabilitat, és a dir, les establertes segons el Decret 28/1.999, de 9
de febrer, que deroga el Decret 314/1.996, de 17 de setembre, de modificació del Decret
274/1.995, d’11 de juliol, sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges
(DOGC núm 2.259, de 23 de setembre de 1.996); i la Norma NBE-FL-90 “Murs
resistents de fàbrica de totxana”, Real Decret 1.723/90. Li correspon un coeficient de
0,85.
Deficient: Necessiten reparacions de certa importància amb problemes d’estabilitat i
habitabilitat. Correspon un coeficient de 0,50.
Ruinós: Manifestament inhabitable o declarada legalment en ruïna. Correspon un
coeficient de 0.
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L’estat de conservació dels immobles i instal·lacions que aquí ens ocupa i objecte de
valoració s’estima pel seu estat físic exterior, façanes i coberta, així com de l’estat del
seu interior de Normal, el què li correspon un coefcient de 1.

VI) VALORACIÓ DE LES EDIFICACIONS, INSTAL·LACIONS I ELEMENTS
URBANITZACIO
a) Edifici d’oficines i vestuaris
Oficines:
596,36 €/m2.t. x 168 m2.t. x 0,13 x 1
=
Vestuaris:
476,36 €/m2.t. x 24 m2.t. x 0,13 x 1
=
Valor total de reposició oficines + vestuaris ...........................

13.024,50 €
1.486,24 €
14.510,74 €

b) Edificació nau magatzem
Planta baixa: 276,77 €/m2.t. x 221 m2.t. x 0,13 x 1

=

7.951,60 €

c) Cobert aparcament vehicles
Planta baixa: 84,01 €/m2. x 72 m2.t. x 0,13 x 1

=

786,33 €

d) Vallat solar
105 m.l. x 384,68 €/m.l. x 0,13 x 1
=
En façana principal :
En façana lateral dreta:
48 m.l. x 104,71 €/m.l. x 0,13 x 1
=
En façana lateral esquerra: 7 m.l. x 85,30 €/m.l. x 0,13 x 1
=
Llindar parcel·la Repsol : 108 m.l. x 243,39 €/m.l. x 0,13 x 1
=
Valor total reposició vallat .......................................................

5.250,88 €
653,39 €
77,62 €
3.417,19 €
9.399,08 €

e) Portes metàl·liques accés a parcel·la (correderes)
=
Porta automàtica 4.611,23 €/ud x 0,13 x 1
Porta manual
3.063,35 €/ud x 0,13 x 1
=
Baixada barrera
2.500,00 €/ud (no s’aplica depreciació)
=
Valor total reposició portes ......................................................

599,46 €
398,23 €
2.500,00 €
3.497,69 €

f) Paviment a base ferma bituminós
4.712,10 m2. x 22,16 €/m2 x 0,13 x 1

=

13.574,61 €

=
=
=
=

32,85 €
215,28 €
43,57 €
1.950,00 €
2.241,70 €

=
=
=
=

822,08 €
7.206,53 €
9.086,14 €
371,30 €
17.486,05 €

g) Xarxa de desaigües aigües pluvials
10 m.l. albañal x 25,27 €/m.l. x 0,13 x 1
13 m.l. Imbornal x 127,39 €/m.l. x 0,13 x 1
13 m.l. reja
x 25,78 €/m.l. x 0,13 x 1
resta solar
15.000 €
x 0,13 x 1

Valor total reposició xarxa desaigües aigües pluvials ..............
h) Instal·lació contraincendis
Extintors
7 ud.
Mangueres:
27 ud.
Instal·lació tuberia
319 m.
Instal·lació manguera aigua 166 m.

x 117,44 €/ud. x 1
x 556,06 €/ud. x 0,48
x 59,34 €/m.l. x 0,48
x
4,66 €/m.l. x 0,48

Valor total reposició instal·lació contraincendis......................
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i)

Instal·lació enllumenat pati
2 focus (dos sobre nau magatzem) x
1 foco oficines
x
125 m.l. instal·lació cablejat
x
125 m.l.col·locació , tubos, rasas x

751,66 €/ud. x 0,13
851,66 €/ud. x 0,13
12,78 €/m.l. x 0,13
10,50 €/m.l. x 0,13

=
=
=
=

Valor total reposició enllumenat ...............................................
j)

195,43 €
110,71 €
207,67 €
170,62 €
684,43 €

Parallamps
2 ud. partida alçada. a 850 €/ud. x 0,13...................................................

221,00 €

k) Dipòsit de gas-oil
1 ud... 5.000 € x 0,48 ..............................................................................

2.400,00 €

l)

Instal·lació alarma
1 ud. ..............................................................................................................

5.000,00 €

m) Instal·lació informàtica
Per PCS .......................................................................................................

3.000,00 €

n) Instal·lació centraleta telefònica
4 línies ......................................................................................................,....

2.500,00 €

Notes: En els preus unitaris està inclòs el benefici industrial i despeses generals: 13 % + 6 % = 19 %
Valla Façana principal: plaques de formigó h = 2.70 m. pals metàlics HEB-180 construïda: 1.991
7,94 €/m3 ..............
2,38 €/m.l.
- 0,30 m3. excavació terres a
3
91,72 €/m3 ..............
27,01 €/m.l.
- 0,30 m . omplir ciments a
386,30 €/m3 ..............
312,90 €/m.l.
- 0,81 m3. fabrica totxana a
- 10 ud. Grey-18 1.431 Kg
2,44 €/Kg ...............
33,25 €/m.l.
- 1,00 m.l. acabat 30x15 amb c.p. .................................... 9,14 €/m.l.
Total .... 384,68
€/m.l
Valla Façana lateral dreta: plaques de formigó entre pals de viguetes, i pals-filferros
7,94 €/m3 ..............
1,59 €/m.l.
- 0,20 m3. excavació terres a
3
90,34 €/m3 ..............
18,07 €/m.l.
- 0,20 m . omplir ciments a
- 0,50 ud. Pal formigó
32,08 €/ud. .............
16,04 €/m.l.
49,60 €/m.l.
Total .... 85,30 €/m.l.
- 2,00 m2 parament plaques form. 24,80 €/m2 .............
19,41 €/m.l.
Total .... 104,71 €/m.l.
- 1,00 ml. Pals galvan. i malla
19,41 €/m3 ..............
Valla llindar parcel·la Repsol: pilars 30x30 c/ 2m. i mur 10 cms espessor i 2 m altura coronació
pedra artificial; pals superiors i filferro 1,5 m altura
7,94 €/m3 ..............
2,38 €/m.l.
- 0,30 m3. excavació terres a
3
91,72 €/m3 ..............
27,01 €/m.l.
- 0,30 m . omplir ciments a
386,30 €/m3 ..............
115,89 €/m.l.
- 0,30 m3. fabrica totxana a
2
14,14 €/m3 ..............
45,24 €/m.l
- 3,20 m . revoc paret
- 1,00 m.l. pedra artificial
15,03 €/m.l..............
15,03 €/m.l.
- Valla superior pals filferro
37,84 €/m.l. ............
37,84 €/m.l.
Total .... 243,39 €/m.l.
Portes metàl·liques corredera de reixa, 1,60 m. altura
- 1,00 ud. Porta 7 m. manual partida alçada ............
3.900,00 €/ud
- 1,00 ud. Tancament seguretat ........................................ 363,35 €/ud
Portes metàliques corredera de reixa, 1,60 m. altura
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Total ....... 4.263,35 €

- 1,00 ud. Porta 9 m. automàtica partida alçada .......
- 1,00 ud. Automatització ...........................................
- 1,00 ud. Bajada barrera p. alçada ...............................

4.800,00 €/ud
1.911,23 €/ud
2.500,00 €/ud

Total ....... 9.211,23 €

Paviment asfàltic capa rodadura 10 cms
- Superficie: 5.180 m2 solar – ( 221 nau magatzem + 168 oficines + 24 vestuaris + 105 x 0,3 +
96 x 0,075 + 108 x 0,15 valles) = 4.712,10 m2.paviment
Sanejament aigües pluvials
- Clavegueram: 10 m.l. de 0 20 cms ............................
25,27 €/m.l.
- Imbornals: 0,40 x 13 m. x 0,4 ...................................
127,39 €/m.l.
- Reixes: 1 ud. 0,40 x 13 m............................................. 25,78 €/m.l.

VII)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

RESUM VALORACIÓ EDIFICACIÓ, INSTAL·LACIONS I ELEMENTS
URBANITZACIÓ

Edifici d’oficines i vestuaris......................................................................
Edificació nau magatzem .........................................................................
Cobert aparcament vehicles......................................................................
Vallat solar ...............................................................................................
Portes metàl·liques accés a parcel·la (correderes) ....................................
Paviment a base ferma bituminós i voreres del solar................................
Xarxa de desaigües aigües pluvials............................................................
Instal.lació contraincendis.......................................................................
Instal·lació enllumenat pati.......................................................................
Parallamps .................................................................................................
Dipòsit de gas-oil.......................................................................................
Instal·lació alarma .....................................................................................
Instal·lació informàtica .............................................................................
Instal·lació centraleta telefònica...................................................................

TOTAL VALOR A INDEMNITZAR (Valor a nou – (depreciació + pèrdua valor)...

VIII)

14.510,74 €
7.951,60 €
786,33 €
9.399,08 €
3.497,69 €
13.574,61 €
2.241,70 €
17.486,05 €
684,43 €
221,00 €
2.400,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
83.253,23 €

INDEMNITZACIÓ DEL DRET ARRENDATICI

a) Obtenció de valors unitaris de mercat de naus i solars llogats
Per l’obtenció del valor unitari de €/m2. techox mes, es tindrà en compte la tipologia de
nau, qualitat edificatòria, antiguitat, altura de la mateixa, percentatge de superfície
d’oficines i pati.
D’un estudi de mercat, i pel mètode de Comparació segons l’OM 30/11/1.994, s’han de
prendre com a mínim sis mostres, en operacions, en el nostre cas en lloguer, o tres
mostres en operacions en lloguer efectives, s’ha efectuat el següent estudi referit a l’any
i mes en curs obtenint-se les següents dades:
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Hospitalet zona travesia Industrial telef. Contacte 93.265.54.99:
1) Nau p. baixa 975 m2.t. ( 7 m. altura) + 508 m2 oficines (altura total 11 m.) ..... 9.000 €/mes ..... 6,06 €/m2.mes
2) Nau p. baixa 927 m2.t. + 446 m2 oficines en dos altells total 11 m. altura..... 8.500 €/mes ...... 6,19 €/m2.mes
( no disposen de pati. Nau a nou)
Polígon industrial Mas Blau. (Aeroport) telèfon contacte 93.201.15.76
3) Nau p. baixa 980 m2 (10 m. altura) + 430 m2 altells (3 m. altura) + 10 places aparcament sòtans i
ascensor amb pati, nau a nou .......... 10.000 €/mes ......... 7,09 €/m2. mes
Cornellà.- Polígon Famades telèfon contacte 93.477.64.67
4) Nau p. baixa 500 m2 + p. altells 500 m2 oficines .......... 5.500 €/mes ...... 5,50 €/m2mes
Montacàrrega, altura 5 m. nau a nou
Hospitalet Carretera del Mig Avda Pau Casals . ADI SL, telèfon contacte 93.215.11.55
5) Nau p. baixa 450 m2 + p. altell 360 m2 oficines .......... 3.600 €/mes ...... 4,44 €/m2mes
Nau de 9 anys existència i oficines equipada amb subministraments donats d’alta, pati d’uns 50 m2
Hospitalet www. Navescastornutria.com telf. contacte 93.574.06.85
6) Nau p. baixa 927 m2 + altell 1º 223 + altell 2º 223m. oficines .......... 9.912 €/mes ...... 7,21 €/m2mes
Nau a nou altura 10,5 m. + 2,50 + 3,50 m
Barcelona Bon Pastor www. Naves.XP.PL
7) Nau p. baja 1.350 m2 + altell 200 + pati 55 m2.......... 11.980 €/mes ...... 7,73 €/m2mes
Nau a nou altura 10,5 m. + 2,50 + 3,50 m
Barcelona Zona Franca www. Naves.XP.PL
8) Nau p. baixa 1.612 m2 + altell 1.194 + sòtan 1.450m2.......... 26.500 €/mes ...... 7,50 €/m2mes
Nau a nou altura 12 m. + pati 900 m2
Nota.- Després d’efectuar diverses consultes a oficines d’API, sols s’ha trobat un solar en lloguer i directe
de la propietat, amb el següent detall:
Cornellà. Edificis Fira telèfon contacte 93.207.27.54. Tracte directe propietat
9) Lloguer solar de 2.387 m2. ............ 6.000 € ............ 2,51 €/m2.s. mes
Dades finca: solar 31 x 77 m.; ocupació 70%; Façana mínima 20 m. altura 15 m. Volum 10 m3/m2

b) Valor unitari homogeneïtzat en lloguer nau:
Mostra
Lloguer €/ m2mes
homogeneïtzat

coeficients
1

1
2
3
4
5
6
7
8

6,06
6,19
7,09
5,50
4,44
7,21
7,73
7,50

0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97

Valor

2

3

4

5

1,02
1,02
1,06
1,00
1,10
1,10
1,15
0,86

0,98
0,98
1,00
0,98
0,98
0,98
0,96
1,00

1,00
1,00
1,03
1,00
0,97
0,97
0,97
0,97

0,95
0,95
0,98
0,98
0,97
0,95
0,95
1,00

Valor unitari homogeneïtzat lloguer nau: 48,775 / 8 =
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5,582
5,701
7,358
5,123
4,368
6,947
7,628
6,068
6,096 €/m2..t.

Coeficients:
1 .2.3.4.5.-

Venda o lloguer a través d’API
Proporció superfície p. baixa (a ús industrial) /p. altell (ús oficines)
Ubicació, emplaçament
Nau a nou o usada
Superfície parcel·la i façana a carrer/s

c) Valor unitari lloguer sòl:
Tenint en compte que el dret arrendatici ho és sols sobre el sòl, i els valors obtinguts són
de sòl i nau construïda, hem de trobar la proporcionalitat entre ambdós factors (sòl i
construcció de nau).
Això presenta una primera dificultat que ve determinada per la superfície construïda
màxima permesa pel planejament, en cada tipus de sòl industrial i, en concret, ens
referim al coeficient d’ocupació en planta, i l’altura reguladora màxima.
En zones d’àmbit industrial com és el cas que ens ocupa, el coeficient d’ocupació en
planta oscil·la entre el 60 i 70%, i l’altura reguladora que pot ser variable, permet
normalment planta baixa i una planta alta o pis.
Si el valor de sòl industrial a l’any 2.002, oscil·lava en aquesta zona entre els 650 i 800
€/m2.s. tenint en compte la seva ubicació, accessos, urbanització, planimetria, ocupació
en planta i superfície de parcel·la, i que el cost de construcció a nou d’una nau amb
oficines en planta pis, en proporció del 50% , segons els càlculs referits en el present
dictamen dóna una mitja de (375,50 + 706,91) / 2 = 541,20 €/m2.t., obtindrem el
següent resultat.
Valor promig sòl: (650 + 800) / 2 = 725 €/m2.s.
Ocupació promig:

(60 + 70) / 2 = 65 %

Valor promig cost construcció: 541,20 €/m2.t.
Edificabilitat promig per parcel·la: 0,65 x 2 plantes = 1,30 m2t./m2.s.
Valor cost construcció: 541,20 €/m2.t. x 1,30 m2.t./m2.s =

703,56 €/m2.s.

Valor unitari total: sòl + construcció ........ 725 €/m2.s.+ 703,56 €/m2.s. = 1.428,56 €/ m2.s.
Proporció del sòl: 725 €/m2.s. / 1.428,56 €/m2.s.

= 0,5075

=

50,75 %

Per tant, si el valor homogeneïtzat de lloguer de sòl amb nau industrial és de 6,096
€/m2 mes, o el sòl presenta el 50,75 % del total valor, resulta que d’aquest import, el
lloguer del sòl serà de:
50,75 % de 6,096 €/m2.

=

3,093 €/mes m2.s.
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Nota.- Aquest import, 3,093 €/m2mes, és superior fins i tot al preu de lloguer de l’úni solar que s’ha
trobat en el mercat i en la zona pròxima; és a dir 3,093 €/m2mes > 2,51 €/m2mes, el què ens
permet donar per correcte el valor homogeneïtzat del lloguer del sòl.

d) Valor extinció dret arrendatici
d1) Calculat en base a la capitalització del 10 %
Diferència de rendes:
- Renda mensual de mercat ......................................................
- Renda mensual actual segons contracte .......................................
- Diferència de rendes mensual ...................................................
- Renda neta anual: 12 meses x 2,768 €/m2mes .......................
- Diferència rendes total solar 33,216 €/m2anual x 5.180 m2.s. =
- Valor de capitalització: 172.058,88 x 100 / 10

=

3,093 €/m2.s.
0,325€/m2.s.
2,768 €/m2.s.
33,216 €/m2any
172.058,88 €
1.720.588,80 €

Tenint en compte que el dret de pròrrogues establert en el referit contracte
arrendatici, no són de caràcter indefinit, en no jugar aquesta, ha d’atemperar-se a
la duració restant de l’arrendament, pel què:
- Temps total contracte: 43 anys (no indefinit)
- Temps transcorregut: 29 anys ............. 67,44 % del total anys contracte
- Temps restant:
14 anys ............. 32,56 % del total temps contracte
- Valor capitalització en funció temps restant:
32,56 % x 1.720.588,80 € = 560.223,71 €
No obstant, i pel suposat cas de que el Tribunal considerés que és més adequada
laplicació de la fórmula de capitalització que tingui en compte temps i taxa interna, a
tals efectes s’efectua a continuació l’esmentada valoració:
Vc = R / i x (( 1 - ( 1 / ( 1 + i )n ))
En ser de la totalitat de superfície edificada, la planta baixa (ús industrial) i planta pis
(oficines) d’igual superfície (és a dir, 50% cada planta), es prendrà el promig de les
taxes internes abans citades i que són de 9% per nau industrial i 5,50 % per oficines, el
que dóna un promig de (9 + 5,50) / 2 = 7,25 %
La Renda neta és aquella establerta anteriorment i que era igual a 172.058,88 €
Aplicant els valors a la fórmula mencionada obtenim:
Vc =
=
=
Nota.-

172.058,88 / 0,0725 x (( 1 - ( 1 / ( 1 + 0,0725 )14 )) =
2.373.225,93 x (( 1 - ( 1 / 2,6641717 )) = 2.373.225,93 x (( 1 - 0,375351 )
2.373.225,93 x 0,624649 = 1.482.433,20 €

La taxa de 7,25 % és més beneficiosa per l’arrendatari que l’adoptada segons la Jurisprudència
(10%)
Si la taxa fos del 10%, el valor de capitalització seria de: 1.074.764,07 €
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IX) INDEMNITZACIONS PER TRASLLAT D’UNA ACTIVITAT O NEGOCI

a) Despeses de nou establiment:
-

Honoraris professionals dels estudis previs de localització, etc ............. 16.022 €
(localització de terrenys o locals per ubicació del negoci i
comprovació de normativa urbanística per l’efectivitat d’aquesta.
Com que els API normalment obtenim un mes de renda per aquests
casos, s’adopta aquest criteri)

-

Despeses de viatges, i altres per estudis previs de naturalesa tècnica i econòmica.
No procedeix.

-

Publicitat de llançament.
Canvi de direcció en fulletons, targetes comercials, paper, sobres, etc

1.500 €

(Partida alçada)

-

Captació, ensinistrament i distribució de personal, etc, ocasionats per motiu de
l’establiment.
No procedeix.

b) Despeses de trasllat de material
-

Desmontatge de mobiliari i altres estris

19.241 €

Taules de treball, armaris varis, estanteries metàl·liques, i de fusta, maquinària
Per reparacions, peces de recanvi, altres útils, i 18.000 ampolles butà
. Lloguer 4 camions per 8 dies : 4 x 64 h x 24,00 €/h ............
6.144,00 €
. 256 h. conductor x 19,00 €/h ................................................
4.864,00 €
. Càrrega i descàrrega camions 512 h x 16,08 €/h ..................
8.233,00 €

-

Valor de les instal·lacions no susceptible de trasllat
Les instal·lacions fixes i, per tant, no susceptibles de desmontatge
i trasllat, són les següents:
. Instal·lació contraincendis
. Instal·lació electricitat
. Parallamps
. Instal·lació alarma
. Instal·lació informàtica

Valorades en edificacions i instal·lacions

c) Despeses d’obertura
-

S’inclou: Honoraris facultatius d’Enginyer, per les obres d’adaptació
i condicionament del nou local 8 % x 83.253,23
6.660,25 €
Taxes municipals 83.253,23 x 3,40 %
2.830,60 €
Llicència d’obertura (exempt en cas d’expropiació)

d) Despeses d’instal·lació en el nou local (valors aproximats)
-

Escomesa d’aigua; energia elèctrica; telefonia
Escomesa de gas (no procedeix)
Escomesa de FM i TV (no procedeix)
42

6.000 €

f) Despeses de substitució
-

Obres de condicionament del nou local; instal·lació d’oficines
. Ajudes electricista per desmontatge i montatge d’ordinadors, làmpares i maquinària
40 hores x 26,09 €/h

-

g)

1.044 €

Reparació i instal·lació dels elements de producció aprofitats
pels materials de què es tracta no és possible pensar en la reparació
d’aquells que sent possible el seu aprofitament patissin danys en
els mateixos en el seu trasllat; per tant, no procedeix aquesta partida.

Indemnització per pèrdua de benefici

-

Es computa en funció del benefici anual del negoci traslladat, referit
a la mitja de tres anys anteriors.
Per pèrdua de beneficis per cessament de producció i venda durant el temps
de trasllat i instal·lació (paralització d’activitats)
Per pèrdua de clientela fins que es normalitza en comparació amb
l’anterior situació:
No és possible la seva valoració per no disposar d’informació pròpia de l’empresa a tal fi

-

Despeses de publicitat per recuperar la clientela
Inclòs en publicitat de llançament

h) Indemnització al personal
-

Import dels salaris i quotes de la Seguretar Social del personal del
negoci durant la paralització d’aquest
S’abonen les quantitats corresponents al número de treballadors que
tingui el negoci que es trasllada, en funció dels sous que aquests
percebin i del temps de duració del canvi de domicili
Import a indemnitzar:
No és possible la seva valoració per no disposar d’informació pròpia de l’empresa a tal fi

-

i)

Despeses de desplaçament dels treballadors de l’empresa
No procedeix

Perjudicis per majors despeses de càrrega i transport de les mercaderies objecte del
negoci, derivats de la situació comercial eventualment inferior al nou local respecte
a l’anterior
No procedeix

TOTAL INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT D’EMPRESA .................... 53.297,85 €

Nota.- S’ha de tenir en compte que les partides g) i h) no s’han pogut valorar per no disposar
d’información a l’efecte.
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X) RESUM VALORACIÓ INDEMNITZACIONS

a) Drets arrendaticis del solar........................................................................
b) Indemnització edificacions, instal·lacions i obres urbanització................
c) Indemnització per trasllat d’empresa .......................................................

560.223,71 €
83.253,23 €
53.297,85 €

TOTAL IMPORT INDEMNITZACIONS ...............................................
5 % premi d’afecció s/ 696.774,79 € ............................................................

696.774,79 €
34.838,74 €

TOTAL VALOR DEL JUSTIPREU .....................................................

731.613,53 €

Nota.- És de fer constar que resta pendent de valorar la partida g) i h) de les indemnitzacions pel trasllat
de l’activitat per la circumstància esmentada
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EXEMPLE 6. CESSAMENT D’ACTIVITAT.
IMPOSSIBILITAT DE TRASLLAT D’INDÚSTRIA
La indemnització recollirà:

-

La totalitat dels perjudicis derivats de la seva desaparició obligatòria (STS 21 de
juny i 15 d’octubre l.975)

-

Ha de ser plenament acreditada la imposibilitat de trasllat (STS 5 de desembre
l.984)

-

MÈTODE: Capitalització al 8% o 10% dels beneficis mitjos anuals de la indústria,
calculats pel promig dels beneficis nets dels últims tres anys anteriors a l’any
corresponent a la data de valoració (STS 16 de juny de l.980; 12 de juny l.981 i 6 de
juliol de l.981)

-

Què succeeix si la indústria en funcionament que s’expropia fos il·legal per no
disposar de llicències?


Ha de ser valorada.



La valoració haurà de ser reduïda en funció de les expectatives de tancament
de la indústria o sanció.



STS 12 de desembre de l.997:
“En este sentido, ha de destacarse la doctrina de esta Sala contenida en las
sentencias de 20 de diciembre de l.973 y 2 julio de l.979, en el sentido de que
el artículo 1 de la Ley expropiatoria impone la valoración de los perjuicios
derivados del cese y traslado de industria, aún cuando ésta pueda estar a
falta de correspondientes licencias administrativas, pues otra cosa nos
llevaria a una situación de confiscación incompatible con el artículo 33 de la
Constitución Española y con el citado artículo 1 de la Ley de Expropiación,
no existiendo precepto legal alguno en que pueda apoyarse la tesis contraria,
máxime en un supuesto como el de autos en que la industria en cuestión venia
satisfaciendo el impuesto sobre actividades ecnonómicas”
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VALORACIÓ DEL SÒL
Llei del Sòl 6/1.998
Àmbit art. 23

Llei de Sòl 8/2.007 i Llei 2/2.008

Expropiacions
Procediments de distribució de beneficis i càrregues

a) Expropiació forçosa:
- Justipreu individualizat: moment inici expt.
Moment que s’han referir
- Taxació conjunta: Exposició públic projecte expro.
les valoracions art. 24
b) Altres supòsits: moment iniciació del procediment
c) Indemnitzacions per canvi planejament:
Aprovació definitiva nou planejament (art. 41 - 44)

Art 20.1 / art 21.1
Justipreu en l’Expropiació (en qualsevol finalitat
i legislació que la motivi)
Operacions de repartiment de beneficis i càrregues
Venda o substitució forçosa
Determinació Responsabilitat Patrimonial
Art. 20.2. / 21.2
a) Expropiació forçosa
Igual LS 6/1.998
b) Operacions repartiment: igual LS 6/1.998
c) Indemnització responsabilitat patrimonial
entrada vigor disposició o inici de l’eficàcia
de l’acte causant
d) Venda o substitució forçosa:
iniciació procediment de declaració
d’incompliment del deure que el motivi
art. 170 a 176 Decret Llei. 1 / 2.007 Mesures urgents matèria
urbanística

Nota.- LS 8/2.007 art. 20: És d’aplicació a les expropiacions: Ocupació directa art. 150 DL 1/ 2.005; Per Ministeri de la Llei art. 108; Permuta forçosa: atribució de
terrenys pertanyents al patrimoni Públic del sòl; Regles de valoració sobre la reversió dels béns art. 55.2 LEF; criteris de valoració en supòsits d’actualització justipreu,
art. 54.2.a) i 58 LEF, en relació a l’art. 29.2.b) LS 8/2.007 (retaxació).
No s’aplicarà en valoració de terrenys del Patrimoni Públic del sòl a efectes de disposició onerosa de l’Administració: valor de mercat
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DT 3a Llei / DT 3a Llei:
Les regles de valoració seran d’aplicació a tots els expedients inclosos en el seu àmbit material d’aplicació que s’inicien a partir de
l’entrada en vigor de la Llei
Terrenys classificats en el planejament de sòl urbanitzable delimitat: es valoraran conforme a la Llei sòl 6/1.998, modificat per Llei
10/2.003, sempre que en el moment de la valoració no hagin vençut terminis per a l’execució del planejament, o vençut o sigui per causa
imputable a l’Administració o a tercers. En el supòsit de no haver terminis s’adoptarà de tres anys a partir de l’entrada en vigor Llei.
Mentre no es desenvolupi el reglament d’aquesta Llei:
Els criteris i mètode de càlcul de la valoració amb el que sigui compatible en ella s’estarà a allò disposat en l’art. 137.3 RGU (RD
3288/1.978, de 25 d’agost) i a les normes de valoració de béns immobles i els determinats drets contingudes en l’Ordre ECO 805/2.003, de
27 de març o disposició que la substitueixi
Nota.- L’article 137.3 RGU es refereix a la determinació de les indemnitzacions arrendatàries, que es remet a l’article 43 LEF
Referent a l’article 43 LEF.- A efectes de valoració del sòl: derogat art. 73 LS 8/90; i confirmada la seva inaplicació per art. 46 LS/92; art. 23 LS/98; art. 20.1.b) LS 8/2007.
La DA 5a LS 8/2.007 modifica art. 43.2.a) LEF, en el sentit de “no serà, en cap cas, d’aplicació a les expropiacions de béns immobles, ....”. 43.2.b): s’aplicarà valoració béns
Mobles…”

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA LS 8/2.007 i LS 2/2.008
Queden derogats a l’entrada en vigor de la Llei:
a) La Llei 6/1.998, de 13 d’abril, de Règim del Sòl i Valoracions
b) L’article 133; 134.1; 243.1; 276; 280.1; 287; 288 i 289 TRLS/1.992 de 26 juny
c) L’article 38 i 39 LEF de 16-12 -l.954
d) Altres disposicions d’igual o inferior rang que s’hi oposin
e) La llei 2/2.008 deroga tots els articles que eren vigents de la LS/92 i la Ls 8/2.007
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Fases de l’expropiació:
a) Necessitat d’ocupació. L’aprovació definitiva dels instruments de planejament porten implícit la declaració d’utilitat pública i
necessitat d’ocupació (causa expropiandi)
b) Justipreu (valoració)
c) Actuacions materials de pagament i ocupació
Moment que s’han de referir les valoracions en les expropiacions (art. 21.2.b) LS 2/2.008 en referència art. 36.1 LEF): Entrada en vigor de la Llei
- Procediment taxació individualitzat: Inici de la peça separada del justipreu; és a dir, en el moment del mutu acord (art. 24, 29 i 30 LEF) o en el
requeriment del full d’apreuament
- Procediment taxació conjunta (expropiació urbanística): Moment d’exposició al públic al DOGC o al BOP de l’aprovació del projecte de taxació

Responsabilitat Patrimonial de l’Administració (art. 35 L 2/2.008):
- Es considera iniciat d’acord amb els articles 69, 70 i 142 LRJPAC, quan l’Administració urbanística actuant adopti d’ofici l’acord d’incoació o quan el
subjecte interessat presenti la reclamació.
- L’inici de l’expedient administratiu: Abans d’un any del fet lesiu. El fet ha de ser produït en els termes de l’article 143 LRJPAC
- En base art. 21.2.d) L 2/2.008, la data de valoració ha de ser referida a la publicació de l’aprovació definitiva del corresponent instrument de planejament:
. Restriccions de les condicions de l’exercici de l’execució de la urbanització
Supòsits
. De les vinculacions o limitacions singulars
. Revocació de llicències i resta de títols autoritzats
En els casos de denegació improcedent de títols autoritzats la data serà la de la notificació de la resolució que denegui l’atorgament dels esmentats títols
Per exemple: En el moment en el que es procedeixi l’enderroc d’allò il·legalment construït
Supòsits de venda o substitució forçosa:
Els criteris de valoració de la LS 2/2.008 resultaran d’aplicació quan l’expedient que acrediti l’incompliment culpable del propietari del sòl del deure
d’edificar o rehabilitar s’iniciï amb posterioritat a tal data d’entrada en vigor (STSJ Cantàbria 7/11/2.006)

Procediments d’equidistribució (art. 21.2.a) LS 2/2.008)

Quan l’inici del procediment d’aprovació, d’ofici per l’Administració actuant, o a instància de part, es produeixi amb posterioritat a l’entrada en
vigor de la LS8/2.007 (1/7/2.007), amb independència de la data d’aprovació de l’instrument de planejament que li atorgui cobertura jurídica.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.1 DE LA LS 8/2.007, I DEL TEXT REFÓS LLEI 2/2.008: En els expedients iniciats a la seva
entrada en vigor (1/7/2.007) es segueixen aplicant les regles de la LS 6/1.998.
La valoració del SNU i SUND (art. 26.1 LS 6/98)
-

-

-

Estableix com a mètode el de COMPARACIÓ, a partir de valors de finques similars; de forma subsidiària i davant d’inexistència de valors
comparables el mètode valoració serà el de capitalització de rendes reals o potencials en atenció al seu estat en el moment de la valoració
L’article 27.2.LS 6/98, remet als mateixos criteris per valorar el S.U.N.D.
El Mètode de Comparació requereix: comparació amb els valors en venda comprovats d’altres finques, fonamentats en fets contrastats i
acreditats (STS 13/4/2.005, i exposició de motius de la LS 6/98). La STSJ Burgos 8/7/2.004 “rechaza expresamente que en el método de
comparación puedan utilizarse precios de ofertas, admitiendo únicamente valores reales y ciertos”) i, d’altra part, requereix que els terrenys
utilitzats com a comparació es corresponguin a finques de característiques similars a la que es pretén valorar, pel que no resulta factible la
utilització de valors de finques, que amb la mateixa classificació de SNU, s’integren en un diferent tipus legal autonòmic de tal classe de sòl
(STSJ Astúries 28/9/2.005)
Com a elements de comparació es podran fer servir: valors acceptats per mutu acord en expropiacions (STS 4/11/2.005), els fixats pels Jurats
d’expropiació, els fixats pels tribunals per terrenys colindants de les mateixes característiques, la valoració dels serveis d’Hisenda Pública; els
valors comprovats per l’Administració Pública, els valors comprovats per l’Administració Tributària, o altres compravendes amb tercers
siguin privats o públics.
No son vàlids com a valors de comparació aquells obtinguts amb posterioritat a la data de valoració (STSJ Navarra 31/1/2.005)
Els valors obtinguts per comparació ja contemplen les expectatives urbanístiques; per tant, aquestes - en estar ja considerades - no s’han de
valorar (STSJ Castella i Lleó 28/04/2.006)

Davant de la inexistència o inconcreció dels valors similars derivats de la falta d’activitat del mercat del sòl o la falta de transparència d’aquest
(com precisa la STS 22 juny 2.005), que permeti recorre al mètode de comparació: La determinació del valor del SNU i SUND es farà mitjançant
el mètode CAPITALITZACIÓ DE RENDES REALS (les obtingudes per l’explotació del terreny) o potencials (possiblement obtingudes amb
una explotació adequada conforme al destí natural dels terrenys que no tinguin explotació o es trobin poc explotats) d’acord amb el seu estat en el
moment de la valoració (STS 22 juny 2.005: la capitalització de rendes haurà d’efectuar-se per referència al tipus d’explotació que efectivament
es porti a terme en la finca expropiada, i no per allò que podria obtenir amb una explotació adequada o la que habitualment es doni en la zona en
finques de similar naturalesa).
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El valor del sòl s’obté capitalitzant la renda real o potencial derivat del rendiment brut obtingut en els últims 5 anys (art. 145 RGU), però el
problema sorgeix amb el tipus d’interès a capitalitzar. La falta d’interpretació legal ha donar peu a utilitzar a l’interès legal del diner; a l’interès
establert en el valor cadastral i, finalment (LS 8/2.007), a l’interès meritat pel deute públic (en aquest mateix sentit, STSJ Castella-La Manxa
04/07/2.005).
Aquest mètode no solament ha de contemplar les rendes derivades de l’explotació rústica del sòl sinó, a més, les possibilitats d’altres usos
compatibles - segons planejament o Llei autonòmica - així com les possibilitats edificatòries, tota vegada que ha d’incorporar-se un coeficient
corrector que incorpori les expectatives urbanístiques, o usos alternatius amb la finalitat d’obtenir un valor més real en funció del vertader estat
del sòl, sempre amb dades contrastades.
VALORACIÓ DEL SNU I SUND A EFECTES D’EXPROPIACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES GENERALS URBANS
I INFRASTRUCTURES ESTATALS I AUTONÒMIQUES
Amb la Llei 6/1.998 (art. 25.2), la Jurisprudència establia el criteri valoratiu per SNU i SUND sense diferenciar si tenien caràcter municipal o
supramunicipal, com si fossin SUD i s’aplicava el mètode Residual, des d’una òptica analítica, quan es produís la singularització i
individualització de la parcel·la expropiada respecte de les del seu entorn, les quals presentessin altra classificació, impedint una efectiva
distribució de les càrregues i beneficis respecte de les parcel·les que es troben al seu voltant, o respecte de les que s’incloïen en sectors
urbanitzables en els que s’hauria d’haver inclòs la parcel·la expropiada si formalment s’hagués inclòs pel planejament com a part del sistema
general donat que la seva finalitat és crear ciutat (STS 26/10/2.005: parc urbà; STS 5/7/2.005: via de circumval·lació; STS 21/6/2.005:
desdoblament carretera interurbana; STS 7/6/2.004: dipòsit regulador; STS 12/10/2.005: doctrina jurisprudencial sobre les vies de
circumval·lació de grans ciutats, entre altres SSTS 22/12/2.005 i 4/7/2.006; STS 20/2/2.007: autovia de circumval·lació de les Palmas de Gran
Canària, tant per crear ciutat com per la seva proximitat a nuclis urbans que li dóna unes expectatives urbanístiques que han de ser considerades
tal com proclama en l’exposició de motius; SSTS 18/7/2.008; 1/10/2.008 i 4/11/2.008: fan referència a la M-45 de Madrid determinant “el suelo
expropiado debe ser valorado como urbanizable, con independencia de lo que establezca al respecto el planeamiento ya que discurre por ellos
una infraestructura constitutiva de un sistema general integrado en la malla urbana de Madrid y municipios limítrofes del Sur y del Este de la
capital…”
Per contra, i davant de la falta de l’esmentada singularització, s’aplica la valoració com a SNU o SUND en tractar-se d’infrastructures que no
s’integren en el tramat urbà (STS 28/10/2.005: ronda de circumval·lació; STS 28/9/2.005: via interurbana; STS 16/9/2.005: estació depuradora
d’aigües residuals; STS 28/6/2.005: autopista; STS 27/4/2.005: centre penitenciari; STS 14/2/2.003: dotació esportiva; STS 6/2/2.003: cementiri).

50

La Jurisprudència (STS 13/4/2.005) també senyala: Que si els terrenys expropiats no es destinen a la implantació d’una infrastructura que crea
ciutat, sinó que els mateixos simplement serveixen a la protecció de la ciutat en sòl immediat a ella, excloent el desenvolupament urbà, ha de ser
valorat conforme a la seva classificació.
Amb la Llei 53/2.002, de 30 de desembre, (art. 104), que modifica l’article 25.2 de la LS 6/1.998, entrada en vigor 1 gener 2.003 (DF 9a):
Amb independència de que els sistemes generals estiguin incorporats al planejament urbanístic o siguin de nova creació, la seva valoració s’ha de
realizar exclusivament en funció de la classificació del sòl, a excepció que el planejament corresponent els hagi adscrit o inclòs en algun àmbit de
gestió en el que s’apliquin mecanismes d’equidistribució; en tal cas, la valoració es realitzarà tenint en compte l’aprofitament de tal àmbit de
gestió.
Aquesta modificació de l’article 25.2 determina la inaplicació de la doctrina jurisprudencial a partir de la seva entrada en vigor? Depèn de la
noció de Sistemes General i noció d’infrastructura autonòmica o estatal.
La legislació urbanística autonòmica en base a la Llei del sòl l.976 i de l.998 configura els sistemes generals com aquells elements de l’estructura
del territori (dotacions públiques) destinats a satisfer a les necessitats del conjunt de la població. Els sistemes generals operen en benefici de la
comunitat general i les dotacions locals operen al servei d’un sector determinat. La distinció - segons la jurisprudència - és a partir dels subjectes
beneficiaris per la dotació.
El concepte de sistemes generals s’integra en la legislació autonòmica en matèria d’urbanisme pel sistema general d’espais lliures, el sistema
general d’infrastructura (comunicació) i el de serveis i equipaments comunitaris (Catalunya: art. 34.1 DL 1/2.005, Llei d’Urbanisme),
reconeixent-se en moltes normes autonòmiques que el sistema de comunicacions i equipaments poden tenir una dimensió supramunicipal,
incidint sobre la competència municipal les polítiques estatal i autonòmica. Aquest últim extrem permet dir que la configuració autonòmica dels
sistemes generals els considera amb caràcter general com una xarxa integrada dels serveis públics a nivell supramunicipal, municipal o local.
Aquesta configuració sembla confirmada per les Lleis sectorials que defineixen les obres públiques (infrastructures) d’interès general i, per tant,
de competència estatal (Llei 39/2.003, de 17 novembre, art. 7: terrenys afectats per sector ferroviari com a Sistema General); xarxes de transport
d’energia, Llei 54/l.997, de 27 de novembre, art. 35 i 40; infrastructura de gas, emmagatzematge hidrocarburs regulats en la Llei 34 /1.988, de 7
d’octubre, art 50 i 59.
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La configuració dels sistemes generals i de les infrastructures no implica una classificació del sòl pels mateixos, doncs la legislació autonòmica
permet la seva exclusió de la classificació del sòl, sense perjudici de la seva adscripció a una de les classes d’aquest a efectes de valoració i
obtenció. No obstant, cal precisar que, a Catalunya, l’article 32.1.c) del Decret Legislatiu 1/ 2.005, Llei d’Urbanisme, imposa necessàriament que
els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals la seva classificació com a sòl no urbanitzable, si no s’inclouen en alguna de les altres
categories.

L’aplicació de l’article 25.2 només es refereix a les infrastructures estatals o autonòmiques; per tant, quan es tracti d’un sistema general d’àmbit
municipal no existeix cap obstacle legal a l’aplicació de la doctrina jurisprudencial; conseqüentment, s’ha de valorar el sòl com a urbà o
urbanitzable, encara que formalment no estigui classificat com a tal si es produeix un aïllament de la parcel·la amb ruptura del principi
d’equidistribució.
En quan a les infrastructures de titularitat estatal o autonòmiques, sembla correcta la postura del legislador, quan no doni lloc a la creació de la
ciutat; per exemple, tram d’autovia que passa a una distancia raonable del casc urbà. En conseqüència, la valoració dels terrenys destinats a la
implantació d’infrastructures de titularitat pública, així com de titularitat privada, s’ha de valorar conforme a la seva classificació com a sòl no
urbanitzable o urbanitzable no delimitat.
Ara bé, quan l’estructura es pugui considerar en alguns trams d’ella com un sistema general al servei de la ciutat s’haurà de valorar com a sòl
urbà o sòl urbanitzable: STS 2/7/2.002 i 11/2/2.002 afirma “una última precisión debemos añadir: está jurisprudencia nuestra no quiere decir, ni
dice, que modifiquemos la clasificación urbanística del suelo, lo que decimos únicamente es esto: que a efectos de la valoración de los terrenos
destinados a sistemas generales, i solo a estos efectos, deberán tratarse los mismos de acuerdo con la clasificación que tengan las parcelas mas
representativas del entorno. Y esto no por puro capricho, sino por la necesidad de garantizar la efectiva aplicación del principio o regla de
equidistribución, principio o regla que sustenta nuestro ordenamiento urbaníastico cuyo recordatorio en modo alguno resulta impertinente, en
la medida que puede servir para desalentar hipotéticas anticipaciones reguladoras que pudiera convertir tan importante regla en norma
puramente programática” (advertència de possible plantejament de la qüestió d’inconstitucionalitat).
Només s’ha de valorar com a sòl urbanitzable l’expropiació d’un terreny classificat com SNU quan la infrastructura planificada i executada per
l’Administració Autonòmica o Estatal, s’integra en la trama urbana municipal, i en un sistema viari, d’espais lliures, rotacional, etc… municipal,
el que permet crear en tal cas i només en aquests casos ciutat, a partir d’una classificació singularitzada.
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VALORACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE AMB EDIFICABILITAT O APROFITAMENT URBANÍSTIC ATRIBUÏT PER LA
LEGISLACIÓ SECTORIAL O PELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I DESTINAT A IMPLANTACIÓ DE DOTACIONS
PRIVADES
Es tracta de la implantació de determinades infrastructures privades i lucratives de caràcter turístic, que resulten idonis amb l’aprofitament dels
recursos naturals del terreny, mantenint la seva preservació del procés d’urbanització. Exemple: Llei 2/1.989, de 16 de febrer, de Centres
Recreatius Turístics de Catalunya. que preceptua: art. 8: Que els parcs temàtics d’atraccions, conjuntament amb les zones esportives i inclosos els
seus serveis o espais lliures, hauran d’ubicar-se en terrenys classificats com a SNU; art. 9, els quals hauran de cedir un 3 % per equipaments
públics col·lectius. A la vegada, el Decret 152/1.989 assigna una edificabilitat de 0,6 m2 st/m2 sòl per ús residencial i 0,03 m2 st/m2 sòl per ús
comercial. O el Pla Especial Director d’usos i infrastructures de l’àrea del parc temàtic de Benidorm-Finestrat.
La valoració no pot realitzar-se en base a l’art. 26 LS 6/98, doncs el sòl si té atribuït un aprofitament en virtut de la seva aptitud de ser transformat
urbanísticament encara que sigui parcialment, i que la seva classificació sigui de SNU. Davant d’aquesta llacuna, la jurisprudència afirma que
aquests terrenys s’han de valorar segons les condicions d’edificabilitat del terreny que vinguin establertes en la norma legal que li atribueixi, o en
l’instrument de planejament vigent en el moment de procedir a l’expropiació, aplicant criteris de valoració pel sòl urbanitzable, i, per tant, aplicant
l’aprofitament atribuït el valor bàsic de repercussió en polígon, que en no estar determinat en la Ponència de Valors per no tenir la consideració de
sòl urbà a efectes cadastrals s’obtindrà pel mètode Residual, una vegada deduïts els costos d’urbanització pendent i no executada.
(STS 19-12-2.006 i 14 /11/2.006 i 31/10/2.006, en relació a l’expropiació per la implantació del parc de Terra Mítica. En aquest cas, es va valorar
el terreny com SNU per dos motius: primer, que no existia una Llei prèvia i, segon, perquè es va aprovar l’instrument de planejament amb
posterioritat a la data a què havia de referir-se la valoració. El mateix criteri va ser sota la vigència de la LS/92 en les expropiacions d’implantació
del Parc de Port Aventura entre altres STS 12/12/2.002)
VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (art. 27.1 LS 6/98)
El valor urbanístic s’obté per aplicació de l’aprofitament corresponent al VBRP deduït de les Ponències de valors cadastrals corregit per coeficient
d’actualització establert en les successives Lleis dels Pressupostos Generals del Estat, si la valoració és referida a un any diferent al que s’elabora
la Ponència (RDL 1/ 2.004, de 5 de març, pel que s’aprova el Test Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, art. 24.2). Per tant, el valor del sòl
s’obté mitjançant l’aprofitament urbanístic (edificabilitat atribuïda pel planejament). L’esmentat VBRP, expressat en euros/m2 construït, s’obté pel
mètode Residual, consistent en deduir del valor del producte immobiliari l’import de la construcció existent, els costos de la producció i els
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beneficis de la promoció (La Norma 16 del D. 1020/1.993, estableix que Vv = 1,4 x ((Vs +Vc) x Fl. L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda
estableix un coeficient de mercat (RM) de 0,5 respecte als béns urbans pel qual el valor cadastral s’obté aplicant la fórmula Vc = RM x Vv = RM x
1,4 x (Vs + Vc) x Fl = 0,5 x 1,4 x (Vs +Vc) x Fl = 0,7 x (Vs + Vc) (S.T.S. 6/10/2.001: fórmula ajustada a dret).
Quan les Ponències de valors fixen el valor cadastral d’un sòl no per referència al valor de repercussió, sinó en funció del valor unitari (VU) –a
tenor de la Norma 9a.1 del D. 1.020/1.993, de 25 juny, Normes tècniques de valoració, per determinar el valor cadastral dels béns immobles de
naturalesa urbana-, per no estar el valor immobiliari estrictament condicionat per l’edificabilitat, la valoració del sòl urbanitzable no pot realitzarse per aplicació del valor bàsic de repercussió , sinó que es realitzarà per aplicació del citat valor unitari a la superfície corresponent (STSJ Galícia
11 /11/2.003 i Aragó 31/1/2.003).
Tant en el cas de la valoració per valor de repercussió o valor unitari, l’article 27.1 LS 6/98 preceptua que s’hauran de deduir les despeses
d’urbanització precises i no executades (inclòs indemnitzacions, drets d’arrendaments, etc., si s’escau) a excepció que s’haguessin deduït en la
seva totalitat en la determinació dels valors bàsics de repercussió o unitari contingut en la respectiva ponència
El valor del sòl no podrà obtenir-se a partir del valor bàsic de repercussió o del valor unitari quan no existeixi la Ponència de valors (art. 26.2.b)
DL 1/ 2.004, de 5 de març Text Refós Llei Cadastre Immobiliari), o aquesta hagi perdut vigència (STJ Catalunya 24 juny 2.004); el que passarà als
10 anys (art. 28.3 DL 1/ 2.004, de 5 març, i STS País Basc 17/6/2.005; no obstant, les STSJ Andalusia 21/3/2.005; STSJ País Basc 17/9/2.004;
STSJ Cantàbria 18/6/2.004, estimen que el termini és de 5 anys per aplicació de l’article 145 RGU. - Aquest article actualment es troba derogat -,
o quan es produeixi la falta d’adequació material dels valors de la ponència a la realitat del mercat immobiliari (STSJ País Basc: “ello se producirá
cuando los valores de las ponencias no hayan sido actualizadas mediante los coeficientes de las Leyes de Presupuestos”, Aquí s’ha de tenir en
compte que aquesta circumstància, en principi, és independent del transcurs del temps, si bé resulta raonable suposar que les possibilitats
d’inadequació seran proporcionals al determinat període). Tampoc procedirà l’obtenció del valor mitjançant el valor bàsic de repercussió o del
valor unitari quan els valors continguts en la ponència esdevinguin inaplicables per haver-se produït la classificació o qualificació del sòl
mitjançant modificació del planejament.
No obstant, arrel de l’art. 30 RDL 1/ 2.004 de 5 març, Text Refós Cadastre immobiliari, no tota modificació de planejament determina la pèrdua de
vigència dels valors en ella continguts (exemple: si la modificació del planejament varia només l’aprofitament urbanístic i manté els usos inicials, i
el valor recollit per aquests usos en la ponència en vigor reflexa la del mercat, el valor urbanístic es determinarà per aplicació del valor bàsic de
repercussió o del valor unitari als nous aprofitaments reconeguts pel nou planejament).
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Quan la modificació del planejament determina canvis de naturalesa del sòl per incloure en àmbits delimitats, fins que no s’aprovi el planejament
derivat (PPU) que estableixi l’edificabilitat a materialitzar en cadascuna de les parcel·les afectades, la determinació del valor urbanístic es
realitzarà mitjançant l’aplicació dels mòduls específics pels diferents usos establerts per l’Ordre del Ministeri d’Hisenda de 5 juliol 2.000, que
permeten obtenir un valor unitari del sòl brut expressat per unitat de superfície de sòl (les taules contingudes en l’esmentada Ordre han estat
modificades per l’Ordre HAC/234/2002, de 5 febrer, BOE núm. 37, de 12 febrer).
Si la modificació del planejament varia l’ús dels béns immobles, els mateixos es valoraran prenent com a valor del sòl el que correspongui a la
seva ubicació que, en tot cas, haurà d’estar comprès entre el màxim i el mínim dels previstos per l’ús que es tracti en el polígon de valoració en
que estiguin inclosos tals béns segons la ponència vigent.
Quan no resulti utilitzable el valor bàsic de repercussió o el valor unitari, el valor del sòl es determinarà de conformitat amb el mètode residual
dinàmic (MRD) definit en la Norma ECO 805/2.003, de 27 de març, art. 36, no essent possible utilitzar el mètode de comparació; per tant, el valor
del sòl s’obté mitjançant l’anàlisi d’inversions amb valors esperats en un moment temporal concret.
Es determinen els fluxos financers del procés immobiliari (cobraments, entregues de crèdit que s’estimi obtenir per la venda d’immobles a
promoure; i els pagaments previstos, inclosos els pagaments pels crèdits concedits, aplicats tots ells en les dates previstes per la comercialització i
construcció de l’immoble), referit tot ell al corresponent polígon fiscal sobre el que s’ubiqui el bé a valorar (STSJ Catalunya, 21 de maig 2.003).
El valor del sòl s’obté per la diferència entre els fluxos positius (ingressos) i els negatius (pagaments) actualitzats a cada data, mitjançant
l’aplicació del tipus de taxa i prima de risc. S’hauran de deduir els costos d’urbanització en el supòsit que no vinguin ja comptabilitzats IVA) STSJ
Castella-Lleó 15/7/2.004; Astúries 5/2/2.003; País Basc 18/4/2.005: no és aplicable als costos; HPO) STS 26/10/2.005, i 13/7/2.005, 30/6/2.005:
El valor és el que resulti de multiplicar per 0,15 (Catalunya) o 20 % percentatge que la jurisprudència ve estimant aplicable en concepte de
repercussió del sòl, pel valor del m2 de habitatge de protecció oficial per 0,8 per convertir metres quadrats construïts en metres quadrats útils, i per
0,90 per aplicar el 10 % de cessions obligatòries i per l’aprofitament de les parcel·les més representatives de l’entorn (Catalunya 21 maig 2.003
Recurs contenciós administratiu 260/l.990). No es podrà descomptar en SUD, cap quantitat per la urbanització precisa i no executada, en estar
aquest concepte ja comprès en els percentatges referits.
STS 26/10/2.005 i 13/10/2.005: Quan es parteix de valors de mercat per determinar, pel mètode de repercussió, el valor del m2 de SUD, resulta
precís que aquest valor de mercat hagi estat degudament contrastat i obtingut de fonts certes i segures.
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VALORACIÓ DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT (art. 28.1 LS 6/98)
El valor del sòl urbà sense urbanització consolidada –SUNC- (art. 31.2 DL 1/ 2.005, Llei d’Urbanisme Catalunya) es determinarà per aplicació a
l’aprofitament (que “incorporará, en su caso, si así lo establece el instrumento de planeamiento, el aprovechamiento bajo rasante” STSJ Astúries
11/4/2.005) resultant del corresponent àmbit de gestió en què estigui inclòs, el valor bàsic de repercussió més específic recollit en les ponències
de valors cadastrals pel terreny en concret a valorar, corregit en el seu cas, per aplicació dels coeficients d’actualització establerts per les
successives Lleis dels pressupostos generals del Estat, si la valoració s’efectua a un any diferent d’aquell que s’ha elaborat la ponència (art. 24.2
RDL 1/ 2.004, de 5 març, Text Refós Llei Cadastre Immobiliari.) L’aprofitament: s’adoptarà el 90% segons legislació autonòmica – Catalunya
art. 43, per cessió obligatòria i gratuïta: 10 %,), en relació a l’article 14.2.c) LS 6/1.998.
La normativa sobre valoració Cadastral només adopta un valor de repercussió en polígon (VBRP) i un valor de repercussió en carrer (VBRC)
(segons RD 1020/93, norma 8, apartats 1 i 2). Per tant, el valor del sòl s’obtindrà per aplicació al VBRP si la finalitat prevista per l’instrument de
planejament pel concret àmbit de gestió fos únicament la implantació d’un nou viari o la reforma de l’existent, en ser aquest l’únic incorporat per
la ponència de valors. Per contra, si la finalitat atribuïda per l’instrument de planejament l’àmbit de gestió fos la modificació de l’estructura
parcel·lària, l’obtenció d’espais lliures o de dotacions públiques sense alterar la xarxa viària existent, el valor del sòl s’obtindrà per aplicació del
valor bàsic de repercussió en carrer (VBRC), en haver de completar aquest la ponència de valors.
No obstant això, la STSJ Catalunya 25 juny 2.004 i 27/10/2.003, davant del supòsit d’una expropiació per l’obertura d’un vial de nova
construcció adopta com a valor més específic el valor unitari del carrer (VUC), ponderat majoritàriament en la zona, obtingut a partir dels
diferents valors unitaris de carrer reflectits en la ponència en el sector de sòl urbà no consolidat en la que està situada la part de finca afectada, per
entendre que és la solució més respectuosa amb el principi rector en matèria urbanística d’equidistribució de càrregues i beneficis. I això perquè a
judici del Tribunal “... cuando la implantación del vial recae en exclusiuva en el propietario expropiado cuyo suelo se halla sujeto a una
minusvaloración por razón de su destino a vial, será preciso acudir, para hacer efectivo también aquí el principio de equidistribución, a
una valoración del bien con arreglo a las normas catastrales pero referidas al promedio de la valoración catastral del entorno….”
El SUNC, comprès en àmbits de gestió subjecta a operacions de reforma, renovació o millora urbana (Catalunya DL 1/ 2.005, art. 68.2.a) Plans de
millora urbana), es valorarà l’aprofitament establert en el planejament, sense cap deducció, d’acord amb l’article 28.2 LS 6/1.998. En el supòsit
que en el terreny es disposi d’un edifici, s’efectuarà una doble valoració: a) Una valoració prenent com a base l’edificabilitat existent, i b)
adoptant-se l’edificabilitat permesa peel planejament, deduint-se els costos addicionals per demolició de l’edificació existent, o altres
d’urbanització, si fos el cas, d’acord amb l’article 30 LS 6/1.998).
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Valoració del Sòl Urbà Consolidat art. 28.3 LS 6/1.998
S’efectuarà en base a l’aprofitament real –inclòs en el cas que existeixi en la parcel·la una edificació declarada fora d’ordenació-, aplicant el VBRP
(valor bàsic de repercussió en parcel·la), recollit de les ponències de valors cadastrals, o en el seu cas, del VRC o tram de carrer, corregida
en la forma establerta en la normativa tècnica de valoració cadastral.
El VBRP, d’acord amb la Norma 8.3 del Decret 1.020/1.993, s’obté corregint el valor de repercussió en carrer VRC en funció del nombre de
façanes i la longitud de la façana.
La valoració del SUC i SUNC, conforme a l’article 28.5 de la LLei 6/1.998 –modificat per la LLei 10/2.003-, determina que s’haurà de deduir
de la valoració efectuada les despeses d’urbanització, a excepció que ja s’hagin deduït en la determinació dels VBRU – valor bàsic repercussió
unitari- No es podrà deduir en cap cas els costos d’urbanització d’acord amb la Norma 9.2 del D. 1.020/1.993 (A aquests efectes, la STSJ Madrid
29 /9/2.003).
Del valor obtingut, si que s’hauria de deduir, en el seu cas, les indemnitzacions per resolució de contractes d’arrendaments, o activitats
econòmiques o altres que corresponguin per ser béns o drets incompatibles amb el planejament, sempre que en la ponència no s’hagin deduït
abans.
En el supòsit d’inexistència, pèrdua de vigència dels valors de les ponències cadastrals, o inaplicabilitat de les mateixes per modificació del
planejament tingudes en compte al moment de la valoració, s’aplicarà els valors de repercussió obtinguts pel mètode Residual Estàtic, d’acord
amb l’article 28.4 LS 6/1.998 modificat per la Llei 10/2.003.
La doctrina no és coincident a l’hora de determinar si el mètode residual estàtic s’ha d’aplicar en base al D. 1.020/1.993 o en base a la ECO
805/2.003; en el meu criteri s’aplica pel primer fins a l’entrada en vigor de la Llei 8/2.007 (1/7/2.007), on és en aquesta Llei quan s’estableix en la
seva DT 3a.3, l’obligatorietat d’aplicar la norma ECO-805/2.003.
L’aplicació d’aquest mètode comporta que les mostres de mercat que s’obtinguin han de ser contrastades i no simples ofertes sense suport
documental, deduint-se si és el cas, les despeses d’urbanització .
Jurisprudència: STSJ Astúries 11/4/2.005: “… que por valor de venda no puede considerarse únicamente el producto de la venta de los solares,
sino que debe tomarse en cuenta la edificabilidad asignada por el planeamiento”.
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A diferència d’allò que passa en el SUD, la Llei no contempla la possibilitat que a vegades succeeix: que la Ponència de valors no hagi fixat un
valor bàsic de repercussió de polígon (VBRP) pel sòl urbà per operar simplement amb el valor unitari; en aquest cas, per cobrir aquesta
llacuna legal, s’ha d’obtenir el valor del sòl urbà consolidat o no consolidat, bé calculant el VBRP mitjançant la divisió del valor del m2 de sòl
que figuri en la ponència entre l’aprofitament que atorga l’instrument de planejament al terreny (deduint-se en el seu cas el 10 % d’aprofitament de
cessió) o bé s’aplica directament el VBU en carrer, al correspondre amb el valor urbanístic del sòl, sense tenir en compte l’edificabilitat
atribuïda pel planejament, en estar aquest inclòs al valor unitari en carrer (solució adoptada per la Jurisprudència: STSJ Catalunya de 25
juny 2.004; STSJ Balears 4 juny 2.004).
Com excepció, la STSJ Castella-La Mancha de 17/5/2.005: “ rechaza el recurso al VUC cuando el terreno tiene asignado un uso dotacional, al
considerar que la valoración catastral parte del carácter puramente dotacional del solar, no resultando admisible que el propietario del mismo
deba asumir él solo el minusvalor que supone el que su parcela se califique de dotacional pública, mientras todos los propietarios del entorno, el
que contrario, aprovechan sus parcelas para uso residencial y comercial, obteniendo las correspondientes plusvalías.”

Valoració del sòl en els supòsits de carència de planejament o sense atribució d’aprofitament (art. 29 LS 6/98)
El valor del sòl (SU o SUD) s’obtindrà prenen com aprofitament només als efectes de valoració, la resultant de la mitja ponderada dels
aprofitaments referits a l’ús predominant del polígon fiscal, en què a efectes cadastrals estigui inclòs el terreny.
Ens trobem en dos supòsits ben diferenciats, 1) que el municipi no tingui planejament general (disposarà d’una delimitació de sòl urbà) i 2) quan
disposant de planejament general no s’atribueix per aquest cap aprofitament lucratiu al sòl urbà o urbanitzable delimitat, terrenys destinats a
dotacions locals a obtenir per expropiació forçosa, per no estar inclosos, o adscrits a àmbits d’equidistribució.
En els dos casos, l’aprofitament serà la resultant de la mitja ponderada dels aprofitaments lucratius referits a l’ús predominant del polígon fiscal, en
que a efectes cadastrals, estigui inclòs el terreny.
En el cas que no existeixi polígon fiscal, la solució a la llacuna legal, s’aplicarà la mitja ponderada dels aprofitaments de les finques
colindants referits a l’ús predominant o característic de l’àmbit; en aquest cas, no es podran tenir en compte els aprofitaments sota rasant si no
estan permesos en les finques colindants . A l’aprofitament s’aplicarà el VBR o el VBU més específic fixat per les ponències de valors, o
s’obtindrà pel MR en el cas que no existeixi o resulti inaplicable (STS 19 abril 2.005).
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SÒL

Llei del Sòl 6/1.998

Llei de Sòl
8/2.007 i 2/2.008

Mètode de Comparació (art 26.1)
- Valor de finques anàlogues (6 mostres art 21.1.c) ECO 805/2003

Usos admesos SNU: art. 47 D.L. 1/ 2.005

Règim Urbanístic; situació, superfície i naturalesa; usos i aprofitaments

NO URBANITZABLE
art. 9

Mètode de Capitalització de Rendes
(art 12.2 i 22.1.a i DA 7a)
(art 12.2 i 23.1.a i DA 7a)

Mètode de Capitalització de Rendes (art. 26.2)
- Capitalització al 3 % (DT 2a RDL 2/2.004 LHL i
DT 2a RDL 1/2.004 TR Llei Cadastre Immobiliari

Mètode de Comparació (art 27.1

Rendiment del deute públic de l’Estat
en mercats secundaris a tres anys
exemple: 5 febrer 2.008: 3,58 %

art 26.1)

URBANITZABLE NO
DELIMITAT art 10

art 16.2

tipus de capitalització: l’última
referència publicada pel Banc d’Espanya del

reals
Mètode de Capitalització de Rendes (art. 26.2)

Mètode de Capitalització de Rendes
(art 12.2 i 22.1.a) (art 12.2 i 23.1.a)

potencials

En arrendament: Rendes actuals; Rn = Rb - G

Vm = Rn / I

Notes:

En explotació: Rendes constants:
En explotació: Rendes variables:

Vm = Rn x ( (1+i)n – 1) / (1+i)n x i) ) + Vr / (1+i)n
Vm = S Ik / ( 1+i)tk - S Dj / (1 + i)tj + Vr / (1+i)n

Mètode de capitalització de rendes: quan per inexistència de valors comparables no sigui possible el mètode de Comparació
Llei de Sòl: El valor del sòl rural podrà ser corregit a l’alça fins un màxim del doble en funció de factors objectius de
localització (art. 22.1) (art. 23.1)
En cap cas podrà considerar-se expectatives derivades de l’assignació d’edificabilitats i usos per l’ordenació territorial o
urbanística que no hagin estat plenament realitzats (art. 22.2). La simple classificació en el planejament del SUNC sense
disposar de serveis urbanístics bàsics, s’hauria de valorar com a Sòl Rural
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Valoració sòl rústic (LS 2/2.008, art. 23.1.a): Capitalització de rendes (explotació agrícola; o aquelles rendes que tinguin origen en l’ús
de l’aprofitament del terreny)

-

Es prescindeix del mètode de COMPARACIÓ, establert per l’article 26.1 de la Llei del Sòl 6/98, per els SNU i SUND
Tipus de sòl rústic: Sòl rural comú; Sòl rural de protecció (legislació urbanística Autonòmica); i Sòl previst per la transformació urbanística
(SUD i SUND), fins que s’executi l’actuació de transformació urbanística
- Sol Urbanitzat (art. 12.3 TRLS): sòl integrat de forma legal i efectiva en la xarxa d’actuacions i serveis propis nucli urbà. És sòl reglat basat
en la força normativa del fàctic, tant pel SUC com pel SUNC, en operacions de renovació i reforma de la urbanització, d’acord art. 14.1.a).2
i 24.3 de la LS 2/2.008.
VALORACIÓ
Reals :
efectivament percebudes per l’explotació del terreny
Rendes
La norma és aparentment incoherent:
Potencials : efectivament percebudes amb una explotació adequada
- D’una part la determinació de rendes és conforme a l’estat de l’explotació en el moment referit de la valoració
- Per altra part s’adopta per assumir la renda que resulti superior
- El TS, en sentència 22 juny 2.005, “havia optat per la major renda potencial en front a l’efectiva i real renda obtinguda amb l’explotació”
- Tradicionalment s’havia tingut en compte el promig d’explotació dels últims 5 anys d’acord amb l’article 145 RGU.
- La LS art. 22 “per obtenir un valor de substitució”:
Terreny amb explotació. Renda real que s’obtingui, així com la d’aplicar les tècniques adequades per un agricultor mig amb el mateix
tipus de producte
Terreny sense explotació: Renda potencial del producte més rendible atenent cultius propis de la zona
- Renda anual real o potencial:
Rendiment brut: Ingressos explotació + subvencions (agrària, ramadera, forestal) aplicades a la part proporcional de superfície expropiada.
En aquest sentit, la STSJ Andalusia 4/1/2.006, i de Canàries de 29/10/2.004; no obstant, la STSJ Castellà-La Manxa de 19/5/2.004 és
contrària a la seva admissibilitat per entendre una duplicitat del justipreu, és a dir, el valor de la finca i la capitalització de les subvencions
deixades de percebre, doncs s’ha de tenir present que el justipreu del terreny expropiat proporcionarà un valor substitutori del mateix que
potencialment permetrà adquirir un altre bé on es podrà sol·licitar les subvencions PAC, restant així compensada la pèrdua de subvenció que
suposa l’expropiació”, en el mateix sentit STSJ Galicia 9 juny 2.003 o de Navarra de 12/11/2.002
Renda anual (R) = Renda bruta – despeses d’explotació (directes e indirectes) - Benefici empresarial del propietari de la terra
VALOR DEL SÒL = R x 100 / I
(i = interès de capitalització; veure http://w.w.w.bde. es/tipos/tipos.htm.)
Si el tipus no respon a la dinàmica valorativa real del sòl existeix la possibilitat de fixar nous valors en Pressupostos Generals Estat
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Expectatives urbanístiques: LS2/2.008, art. 23.1.a) segon paràgraf: valor SNU increment del doble segons factors de localització de forma
motivada (accessibilitat; proximitat centres activitat econòmiques; entorns singulars, valor ambiental o paisatgístic);
Justificació: En l’exposició de motius de la LS, “la localització influeix en el valor del sòl, essent la renda de posició un factor rellevant en la
formació tradicional del preu de la terra” aquí es produeix la fallida del canvi tot i que es precisa que això no comporta considerar expectatives
urbanístiques.
L’origen es recull en la Llei del Sòl l.976 i l.998: es tenia en compte la concreta ubicació respecte als nuclis urbans i vies de comunicació.
STS 14/2/2.007: “requeria la concurrencia de una razonable posibilidad de que en un tiempo significativo en términos económicos, el terreno
fuese a incorporarse al proceso urbanizador” (la proximitat a nuclis de població o vies de comunicació pot donar majors ingressos, per menors
costos de transport, etc..)
Jurisprudència TSJ: Increment de valor al fixat pel mètode de capitalització de rendes:
- Aragó de 9/5/2.006: entre el 10 % i el 20 %
- Castella i Lleó de 28/4/2.006: 40 %
- València de 14/12/2.006 i Aragó de 9/5/2.006: 50 %
- País Basc 12/1/2.007: no pot superar l’increment com si fos el valor de SUD.
Límits de les expectatives urbanístiques (art. 23)
- Qualitatius: concurrència real de circumstàncies que impliquin augment de valor del terreny de forma acreditada
- Quantitatius: Xifra màxima del doble del valor del sòl rural fixat pel mètode capitalització de rendes ((No es pot aplicar: (Valor sòl rural +
Valor SUD) / 2 ))
- Dins de l’arc de l’increment del 100 % ha de correspondre a un criteri de ponderació en funció concreta de la localització del terreny
- Es tindrà en compte la classificació del sòl especialment si és de protecció (impedeix les expectatives)
- Les expectatives derivades d’usos o edificabilitats, no es podran tenir en compte fins que no estiguin plenament realitzades “la LS incorre en
una imprecisió conceptual, perquè si tals usos o edificabilitats estan realitzades ja no són expectatives sinó drets o facultats incorporades al
patrimoni del subjecte el qual s’ha de valorar en la seva integritat.
- Diferent qüestió és que sigui d’aplicació l’article 36 LEF, el qual prohibeix tenir en compte les expectatives derivades de la pròpia obra o del
Pla que s’executi (STS 5/7/2.006)
Proposta d’aplicació de coeficients pel factor de localització:
- SUD. …………………. < 1 Km ………… 75 a 100 % … ……… > 1 Km ……………….. 50 a 75 %
- SUND. ………………. < 1 Km ………… 37,50 a 50 % ……………. > 1 Km ……………….. 25 a 37,50 %
- SNU. ... ………………. < 1 Km ………… 12,50 a 25 % ……………. > 1 Km ……………….. 0 a 12,50 %
Exemple: Un SNU situat a 1 Km del nucli urbà però amb accés directe a l’Autopista, el valor podria incrementar-se amb un 25%
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Collites pendents i plantacions : LS 2/2.008, art. 23.1.c)
Valoració: criteris LEF; sense regulació expressa: art. 43 LEF: preu de mercat (aplicació norma Granada)
Aquesta valoració serà procedent quan no s’hagi inclòs en la valoració del sòl rural per capitalització de rendes.
Per exemple: terreny destinat a pastura dels animals, no resulta compatible amb el mateix l’existència de collites o viceversa (STSJ Castella La
Manxa de 13/2/2.006)
Altre exemple: Encines, arbres fruiters amb un camp d’explotació de blat

Construccions, edificacions i instal·lacions:
Art. 22.1.b): Mètode del cost de reposició, independentment del sòl
Art. 21.3): Es valoren les millores permanents i que s’hagin executat legalment o que s’hagin legalitzat (o que hagi prescrit l’acció de l’Administració)
DT 3a.3: S’aplicarà la norma ECO 805/2.003, de 27 de març (art. 18.3). Cost de construcció per contrata + despeses generals + benefici
Industrial constructor – coeficient de depreciació – coeficient de conservació: VRN = Vs + VRB x Kh x Kl x Kcd x Kcon
VRN
VRB
Kh
Kl
Kcd
Kcon

=
=
=
=
=
=

Valor reposició net
Valor reposició brut
Coeficient honoraris projecte, direcció, control qualitat, estudi seguretat i salut, …..
Coeficient llicència d’obres ( impost d’obres i taxes)
Coeficient de depreciació. Norma RD 1.020/1.993. No la depreciació lineal
Coeficient conservació

Despeses generals: ITP. AJD: 1% sobre valor edificació; Notaria; Registre; Projectes; llicència d’obres; escomeses d’aigua, llum, ….
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Llei del Sòl 6/1.998

Llei del Sòl 8/2.007 i 2/2.008

Valor Repercussió Ponències Cadastrals
(art 27.2)

SÒL
URBANITZABLE
DELIMITAT art 10
art 16.1

Mètode de Capitalització de Rendes
la major de la explotació segons seu estat
(art 12.2 i 22.1.a) DA7a ( DT 3a)
(art 12.2 i 23.1.a) DA7a ( DT 3a)

Mètode Residual (art 27.2)

Ponències Cadastrals (art 27.2 LS 6/98)
No vigència:
Inexistència; pèrdua de vigència dels seus valors, inaplicabilitat per modificacions planejament
Vigència dels valors: 5 anys (d’acord art 145 RGU i interpretació del Jurat Expropiació i Tribunals)
Vigència ponència: LHL de l.988 ... 8 anys; Llei 53/l.997 modifica LHL ...... 10 anys
Conclusió: És vigent la Ponència si té menys de 5 anys a excepció que s’hagi produït una modificació o revisió del planejament
Aplicació: 16-6-l.976 (entrada vigor LS 1.976) fins 5-5-l.998 (entrada vigor LS l.998)
A partir 5-5-l.998: s’han de comprovar si són o no admissibles
Normes Ponències Cadastrals:
normes 8.1.a) El Valor bàsic de repercussió en polígon (VRB), (€ / m2. sostre) o, en el seu cas, carrer, tram
9.2
de carrer, paratge, s’obté pel mètode Residual
8.1.b) Valor unitari (€ /m2. sòl) bàsic en polígon
RD 1020/l.993
9.3
Valor unitari = VR0 x E0 + VR1 x E1 + .......
(E = edificabilitats diferenciades per usos)
9.5
VRP = VRC x coeficients
10
Coeficients correctors del valor del sòl

Aprofitament (art. 27.2 LS 6/l.998)
L’edificabilitat serà la que pertoqui, del valor bàsic de repercussió en polígon, deduït de les ponències cadastrals
A = > = 0,90 x Au x Sup
Au = aprofitament unitari; Sup = superfície
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Residual (art 27.2 ): En els supòsits d’inexistència o pèrdua de vigència dels valors de les ponències cadastrals, s’aplicaran els
valors obtinguts pel mètode Residual
La STC 164/2.001 d’11 juliol: declara nul l’article 16.1 LS 6/1.998
La Llei 10/2.003 (vigència a partir 22 maig 2.003) art. 1 modifica :
- l’article 16 (regles bàsiques per l’exercici del dret) i article 27 (valor del sòl urbanitzable) de la LS 6/1.998
- La DT 1a, de la Llei 6/1.998 : que equiparava al sòl urbanitzable tant el sòl Urbanitzable programat com el no programat
El Text Refós del DL 1 / 2.005 d’Urbanisme de Catalunya, DT 1a: equipara al sòl urbanitzable no programat al sòl no delimitat
d’acord amb la DT 1a.2 b) de la Llei 2/2.002.
Qüestions que es plantegen:
1.- A Catalunya: a partir 5-5-l.998 fins 21 juny 2.002 (entrada en vigor Llei 2/2.002), en planejament aprovat:
Es crea la problemàtica de la valoració del sòl urbanitzable no programat com urbanitzable delimitat (Valor Urbanístic) o no
delimitat (valor no urbanístic)
Arrel de les consideracions abans esmentades: El SUNP es valora com el SNU, sense perjudici d’aplicar expectatives
urbanístiques
2.- A partir de la Llei 10/2.003
En el sòl Urbanitzable delimitat el càlcul del valor de repercussió és pel mètode Residual Dinàmic, adoptant-se l’Ordre ECO
805-2.003, de 27 de març, sobre “Normes de valoració de Béns Immobles i determinats drets per certes finalitats financeres”

Fórmula:

F =

Ej
--------- (1 + i)tj

Sk
----------(1 + i)tk

Ej = Valor venda del producte immobiliari (€/m2.t.), resultat de publicacions oficials (Generalitat Catalunya, Ajuntament...),
estudis de mercat (Col·legi d’API, empreses de valoracions ......) ... > valor
= > valor del sòl
Sk = Despeses en concepte de l’edificació, urbanització, planejament i gestió, indemnitzacions, promoció i vendes
> despeses = < valor del sòl
i = Taxa d’actualització.
> taxa
= < valor del sòl
t = Nombre de períodes de temps previstos per desenvolupar l’operació > temps
= < valor del sòl
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No obstant, es pot aplicar el següent procediment:

Expressió:

1)

VA =

S2
S2

/ ( 1 + i )t
= S1 - Costos d’urbanització

Es calcula el valor del sòl S1 pel mètode Residual Estàtic (RD 1.020/93) (hipòtesi del nivell I, llicència d’obra concedida).
S1 ....... Vv = 1,4 x ( Vr + Vc ) x Fl
Fl = 0,0000006 x Vv + 0,92
(Vv en pessetes)
A partir de l’entrada en vigor del RD 1.464/2.007, de 2 de novembre, i atenent a la circular del Cadastre 01.04/08, de 8 de febrer, la
fórmula de Fl és la següent (Les STS 6 octubre 2.001 i 3 juliol 2.007 fan referència a l’aplicació de Fl > 1):
Fl = 0,00007215 x Vv + 0,92304
(Vv en euros)

A partir entrada en vigor LS 8/2.007 (1/7/2.007) d’acord DT 3a. 3, s’aplicarà MRE amb la fórmula ECO 805.2.003:
2)
3)
4)

Vs = Vv x b - Ci

Es dedueix del valor del sòl S1 els costos d’urbanització pendents per transformar el sòl en solar (art. 30 Llei 6/1.998), obtenint el valor del
sòl S2 en la seva situació actual. Aquest valor serà el valor actual del sòl en la hipòtesi del Nivell I.
Estimar el temps burocràtic-especulatiu t entre el valor de la taxació i l’obtenció de la llicència d’obra.
Actualitzar el valor S2 durant el temps t al tipus d’interès immobiliari i segons tipologia, per obtenir el Valor Actual del Sòl.
A aquest tipus d’interès immobiliari se li afegirà una prima de risc de l’1% per cada trimestre del temps burocràtic t, amb un màxim del 10%.
Tipus d’interès immobiliaris:
Habitatge 1a residència:
Habitatge 2a residència:
Oficines:

4-5 %
7-8 %
6-7 %

Locals comercials:

7-8 %
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Naus industrials:
Aparcaments:
Finques rústiques:

9-10 %
6- 7 %
3-5%

SÒL

Llei del Sòl 6/1.998

Llei de Sòl
8/2.007 i 2 / 2.008

Valor bàsic de repercussió més específic
RD 1020/93 norma 8

SOL URBÀ NO
CONSOLIDAT art 28.1

Sense urbanització consolidada :
1 a) Valor repercussió parcel·la (VRP)
1 b) Valor repercussió carrer (VRC)
deducció: cargas urbanísticas (art 30)

Valoració del sòl urbanitzat no edificat
o amb edificació existent o en curs
d’execució és il·legal o esta en situació de ruïna
física:
Mètode RESIDUAL ESTÀTIC
deducció: càrregues urbanístiques (art 16.1)
Aprofitament:
Sense ús lucratiu: edificabilitat mitja (art. 36.1
Llei d’Urbanisme) i l’ús majoritari de les

edificacions existents
Amb ús lucratiu: l’assignat per l’ordenació
urbanística

(art 12.2 i 22.1.a) D.A.7ª ( D.Tª.3ª)
SOL URBÀ NO

àmbits de gestió: reforma, renovació o millora urbana

CONSOLIDAT art. 28.2
Aprofitament urbanístic, el major entre
PEMUS / PERIS

A = 1,00 x Au x Sup

i

A = 1,00 x Ae

Sòl urbanitzat sotmès a actuacions Reforma renovació
de la urbanització (14.1.a.2 L 8/2007 remet 68.2.b Llei
d’Urbanisme: Plans de millora urbana)
Mètode RESIDUAL ESTÀTIC
Usos i edificabilitats: els atribuïts per l’ordenació
en la seva situació d’origen
art. 23.3
art. 24.3

Nota.- D.Llei 1 / 2.007. art. 1.2.b) Tenen caràcter sòl urbanitzat:
- Terrenys classificats planejament urbanístic general com a SUNC que reuneixin els serveis urbanístics (art. 27.1 Llei d’Urbanisme)
- Terrenys que tenen condició SUNC en virtut DT 1a. 1, o amb DT 4a.1 Llei d’Urbanisme per reunir els esmentats serveis urbanístics bàsics
D.T.1ª.1: Planejament aprovat anterior a la Llei 2/2.002 (PEMUS, PERIS PAU O UAU)
D.T.4ª.1: Municipis amb absència de planejament
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SÒL

Llei del Sòl 6/1.998

Llei de Sòl
8/2.007 i 2/2.008

Valor repercussió ponències cadastrals
(VBRP), en defecte (VBRC)
Ponències: Vigent
URBÀ
CONSOLIDAT art. 28.3 i 4

Sòl edificat o en execució:
Valor del sòl el superior entre:
a) Sòl + edificació
Mètode: COMPARACIÓ

Ponències: No vigent
Mètode RESIDUAL ESTÀTIC
Formula:
Vv = 1,4 x ( Vr + Vc ) x Fl
Fl = 0,0000006 x Vv + 0,92 (Vv en ptas)
Fl = 0,00007215 x Vv + 0,92304 (Vv en €)

b) Mètode RESIDUAL ESTÀTIC
sense considerar l’edificació existent
Vs = Vv x ( 1- b ) - Ci
art. 12.3 i 23.2 art. 12.3 i 24.2
D.T.3ª: ECO 805/2.003, 27 de març
(a partir 1 juliol 2.007)

Nota.-

La Llei 10/2.003, modifica els articles 28.4 i afegeix el punt 5 i la DT 1a a), però s’adopta l’esmentat mètode Residual Estàtic

Amb el sòl urbà consolidat en valoracions hipotecàries, d’acord amb l’Ordre Ministerial 30-11-l.994, derogada per la ECO 805/2.003,
O.M. 30-11-l.994: formula.......

Vs = Vv x ( 1 – b ) - Ci

b = 1,5 x ( p + t) ;

ECO 805/2.003 :

Vs = Vv x ( 1- b ) - Ci

b = DT única (marge de benefici)

fórmula ......

Ci = Suma total costos
Vv = valor venda producte

L’ordre EHA/3011/2.007, de 4 d’octubre, que modifica la Ordre ECO/805/2.003, de 27 de març, introdueix en el seu art. 35, la DA 6a, “primes
de risc i marges de benefici”, no modificant cap dels coeficients establerts en la ECO/805/2.003; per tant, es modifica la norma però es
mantenen els índexs.
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Sòl Urbanitzat: LS 2/2.008 art. 24.1 en relació art. 12.3 (situacions bàsiques del sòl)
DL 1/ 2.005 Llei d’Urbanisme Catalunya: art. 30: SUC; art. 29 condició de solar; art. 27; serveis bàsics urbanístics
Obres il·legals: S’ha de referir a tota l’edificació o una part substancial (no és aplicable per exemple a una terrassa tancada il·legalment)
Obra ruïnosa: Ha d’existir una resolució; Només és aplicable a la ruïna física? Crec que és extensible a la ruïna econòmica i urbanística
VALORACIÓ: MRE (mètode residual estàtic) art. 23.1.b) i DT 3a : és d’aplicació la norma ECO 805/2.003 art. 40 a 42
Art 23.1.a) : Per determinar el valor edifici en la hipòtesis de la seva total execució, preceptua que s’haurà de tenir en compte l’ús i l’edificabilitat
efectivament atribuïts a la parcel·la per l’ordenació urbanística en vigor, fins i tot quan es tracti de VPO.
Terreny qualificat de dotacional públic: No edificable, s’utilitzarà l’edificabilitat mitja i l’ús majoritari de l’àmbit urbanístic en que per usos i
tipologies l’ordenació urbanística els hagi inclòs.
Art. 23.3 LS: Parcel·la sotmesa a rehabilitació o renovació: (DL 1/ 2.005, art. 68.2 a) Pla de millora urbana, s’aplicarà l´ús i l’edificabilitat als ja
existents i no els assumits pel nou planejament
Valor del sòl: Au x Vs
Au
Vs
Vv
b
Ci

=
=
=
=
=

Vs = Vv x (1 – b) - Ci

Aprofitament urbanístic
Valor de repercussió del sòl
Valor promig venda producte acabat (6 mostres homogeneïtzades)
Benefici promotor (DT Única ECO 805/2.003)
Suma total costos construcció, comercialització, financers, assegurances, projectes, llicències, honoraris tècnics, aranzels no recuperables

Art. 24.1.c) LS: S’hauran de deduir despeses d’urbanització pendents i/o altres
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Art. 24.2.a) LS: El sòl urbanitzat que tingui una edificació executada o en fase d’execució, ajustada a la normativa urbanística vigent, s’haurà de
valorar pel Mètode de COMPARACIÓ, valorant-se el sòl conjuntament amb l’edificació existent, prenen com a referència exclusiva l’ús al que
efectivament estigui destinat l’edificació, a excepció, que aplicant-se el MRE referit exclusivament al sòl, i per tant sense l’edificació, s’obtingui
un valor major, el qual s’adoptarà com a valor aquest últim.
Qualitats del sòl: qualificació urbanística; situació, infrastructures, nivell d’equipaments, tipologies edificatòries, etc.
Per aplicar el mètode de Comparació, les mostres obtingudes per un estudi de mercat,- sis com a mínim-, s’hauran d’homogeneïtzar.
El problema que es planteja és si una oferta és un element de comparació, l’exposició de motius de la LS, diu “el valor del sòl urbanitzat ha
d’assolir un valor de substitució que permeti l’adquisició d’altre immoble similar en la mateixa situació”, i el qualifica com a valor actualitzat, el
que permet l’admissibilitat de simples ofertes, si bé han d’estar degudament contrastades per assolir un vertader valor de substitució.
Amb terrenys que continguin edificis històrics-artistics, es tindrà en compte el valor particular dels elements de l’edificació que li dóna el caràcter
Amb edificis en projecte o en curs d’execució, la determinació del valor per Comparació, s’efectuarà per referència a la hipòtesis d’edifici acabat,
prenent com a base els preus existents en el mercat a la data de valoració.
Si la parcel·la està sotmesa a una actuació de renovació o rehabilitació de la urbanització, l’ús i l’edificabilitat que s’hauran de tenir en compte per
determinar el valor de l’edificació són els ja executats, i no els assumits pel nou planejament (art. 24.3 LS)
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SÒL

Llei del Sòl 6/1.998

Llei de Sòl
8/2.007 i 2/2.008

DESTINAT A
INFRASTRUCTURES
art. 29

SOL URBANITZABLE

Sòl rural

SÒL URBÀ

Sòl urbanitzat

Normativa:
art 25 LS 6/98 modificat per Llei 53/2.002 de 30/12, art. 104:
- Criteri general de valoració
art 29 Llei 6/1.998: sòl sense aprofitament; s’adopta la mitja
ponderada dels aprofitaments, referits a l’ús predominant,
del polígon fiscal, a efectes cadastrals, estigui inclòs
art 32.3. c) Llei 2/2.002 (concepte de sòl no urbanitzable)
Deducció despeses urbanístiques (art 30 LS 6/98)
STS 9 març i 13 d’abril 2.005 (protegir ciutat no es crear ciutat)
STS 12 maig 1.994; 21 gener l.992; o STC 19 desembre l.986

Normativa
art. 21.2 segon paràgraf
- Criteri general valoració
art. 22.2 segon paràgraf
. Sòl rural
Capitalització rendes

En sòl urbanitzable: Valor venda producte acabat: VPO
En sòl urbà edificat: Valor en venda producte acabat, Valor mercat
Mètode Residual Estàtic

. Sòl Urbanitzat
Residual Estàtic
deducció despeses si procedeix
. Aprofitament urbanístic
art. 23.1. a) art. 24.1.a)
edificabilitat mitja i ús majoritari

Expropiació per vies de fet:
STSJC 31/01/2.002, “actuació administrativa sense la necessària cobertura jurídica lesionant drets i interessos legítims de qualsevol
classe”
SJCA núm. 1 Girona de 18/1/2.007: increment 25 % valor indemnització
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Valoració del sòl rural destinat a la implantació d’infrastructures estatals i autonòmica
En base als nous criteris de valorar el sòl es presenta el dubte sobre la vigència de la doctrina jurisprudencial recaiguda sobre els sistemes
generals que afecten el Sòl no urbanitzable (SNU).
A partir de l’any 1.994, la jurisprudència determinava que una obra pública de titularitat estatal podria ser considerada com un sistema general, si
aquesta obra “crea ciutat”; si l’obra no crea ciutat, és a dir, infrastructures viàries que no s’integren en la xarxa urbana, el sòl es valora com SNU
o SUND.
El Tribunal Suprem, ha vingut exigint sota la legislació del Sòl Llei 1.992 i de l.998, que per considerar una infrastructura viària autonòmica o
estatal com un Sistema General municipal pel qual s’ha d’expropiar el sòl, que la mateixa estigui prevista com a Sistema General en el POUM o
PGOU, i no com un sistema general d’interès per tot el territori nacional o autonòmic.
LS 2/2.008, Art. 22.2: El sòl destinat a una implantació d’una infrastructura o d’un servei públic d’interès general supramunicipal, amb
independència de que els mateixos estiguin previstos per l’ordenació territorial i urbanística com si fossin de nova creació, s’haurà de valorar
conforme a la classificació que tinguin els terrenys afectats.
Amb aquesta normativa es corregeix la doctrina jurisprudencial, doncs serà suficient que la infraestructura o el servei sigui d’interès general
supramunicipal (Estatal o Autonòmica) perquè el sòl es valori com a Rústic (SNU), estigui o no contemplat en el Pla General.
Únicament si la infrastructura crea ciutat, en els termes esmentats, el valor del sòl (SUD) podrà ser incrementat amb la indemnització de la
privació de la facultat de participació en l’actuació urbanitzadora.
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VALORACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR EN ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ
Art. 24 Llei de Sòl 8/2.007
Art. 25 Llei de sòl 2/2.008
Art. 41 i ss. LS/98
Requisits:
a) Terrenys inclosos en la delimitació de l’àmbit d’actuació i s’hagi completat l’ordenació per poder executar-la
b) Que l’acte o disposició que motiva la valoració impedeixi l’exercici d’aquesta facultat o alteri les condicions del seu exercici
modificant usos del sòl, o reduint edificabilitat
c) Que la disposició, acte o fet, tingui efectes abans del venciment dels terminis establerts pel seu exercici, o després si
l’execució no s’hagués pogut portar terme per causes imputables a l’Administració
d) Que la valoració no porti causa d’incompliment dels deures inherents a l’exercici de la facultat

Indemnització.Resultat d’aplicar el % que determini la legislació sobre ordenació territorial i urbanística (art. 16.1,b)
Es refereix a l’edificabilitat mitja ponderada, de cessió obligatòria i lliure de càrregues a l’Administració.
Amb caràcter general el % no pot ser inferior al 5 %, ni superior al 15 %
D.Final 1a 3.b) En Ceuta i Melilla: el % serà del 15 % i es podrà incrementar fins 20 %
a) A la diferència entre el valor del sòl en situació d’origen i el valor que li correspondria una vegada acabada l’actuació
quan s’impedeixi l’exercici de la facultat
b) A la disminució provocada en el valor que li correspondria al sòl si estigués acabada l’actuació, quan s’alterin les
condicions de l’exercici de la facultat
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Incidències sobre la facultat de participar en actuacions de nova urbanització (LS8/2.007 art. 25.1.a) i 14.2)
Aquest és un altre supòsit, que trenca el principi rector del nou sistema de valoració de dissociar la classificació del sòl i la seva valoració,
igual - com en el cas de les expectatives urbanístiques ja esmentades -, doncs l’article 25 TRLS preveu un criteri de valoració aplicable tant
a l’expropiació com a supòsits de la responsabilitat patrimonial en l’àmbit urbanístic, que indemnitzi la impossibilitat d’exercici de la
facultat de participar en actuacions de nova urbanització, regulada en l’article 14.1.a), que permeti transformar un sòl rural en sòl
urbanitzat, o la restricció d’edificabilitat o usos.
El supòsit de fet requereix, en base a l’article 25.1.a) i 14.2 TRLS, que el sòl estigui classificat d’urbanitzable delimitat, o que estigui
aprovat i publicat el planejament derivat i els instruments de gestió per iniciar les obres d’urbanització, o s’iniciï la seva expropiació en els
termes previstos en la legislació autonòmica, com per exemple, l’obtenció anticipada de terrenys destinats a sistemes generals (art. 150 Llei
d’Urbanisme: ocupació directa)
En segon lloc, requereix, que l’inici de l’expedient expropiatori o la disposició administrativa, o acte administratiu, que modifiqui tals
condicions d’exercici, o impossibiliti el seu exercici, que generin la responsabilitat administrativa, tinguin lloc amb anterioritat a l’inici
material de l’actuació urbanitzadora (es justifica mitjançant acta notarial o Administrativa que doni fe de l’inici de les obres) en els termes
de l’article 14.2 LS, i del venciment dels terminis per la seva execució establerta en la legislació autonòmica. Si se superen aquests
terminis, també es podria aplicar aquesta norma sempre que la inexecució no sigui imputable al promotor o propietari.
El valor del sòl urbanitzable delimitat, es valorarà pel mètode de capitalització de rendes, (sòl rural), incloses les expectatives
urbanístiques, afegint-se la indemnització corresponent a la modificació o supressió de la facultat de participar en l’actuació urbanitzadora,
que d’acord amb l’article 24.2, vindrà quantificat per l’aplicació del percentatge d’edificabilitat que hagi de cedir-se obligatòriament i
gratuïtament a l’Administració actuant, (Catalunya: 10 %) , bé a la diferència :
- S’impedeix l’exercici: Valor urbà - Valor rural
- Modifiqui les condicions d’exercici: Minoració que correspongui al valor del sòl com urbà
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VALORACIÓ DE LA INICIATIVA I LA PROMOCIÓ D’ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ O D’EDIFICACIÓ
art. 25. Llei de Sòl 8/2.007, art. 26 Llei 2/2.008; art. 44 LS/1.998
1. Condicions: Esdevinguin inútils per efecte de la disposició o acte que motivi la valoració, les següents despeses i costos es
taxaran pel seu import incrementat per la taxa lliure de risc i la prima de risc.
a) Per l’elaboració del projecte/s tècnics dels instruments d’ordenació i execució que siguin necessaris per legitimar l’actuació
l’urbanització, edificació o conservació o rehabilitació de l’edificació
b) L’import de les obres executades i de finançament, gestió i promoció precisos per l’execució de l’actuació
c) Les indemnitzacions pagades
2. Una vegada iniciades les actuacions d’urbanització aquestes es valoraran en la forma esmentada o en proporció al grau
d’execució, sempre que l’execució que es desenvolupi sigui d’acord amb els instruments que legitimen i no hagi transcorregut els
terminis establerts. El grau d’execució se li assignarà un valor entre 0 i 1, que es multiplicarà:
a) A la diferència entre el valor del sòl en situació d’origen i el valor que li correspondria una vegada acabada l’actuació, quan
la disposició que motivi la valoració impedeixi acabar-la
b) A la disminució provocada en el valor que li correspondria al sòl si estigués acabada l’actuació, quan s’alterin les condicions
d’execució, sense impedir que es puguin acabar
La indemnització obtinguda mai podrà ser inferior a l’establerta en l’article anterior i es distribuirà proporcionalment entre els
adjudicataris de parcel·les resultants de l’actuació
En el cas de que el promotor de l’actuació no sigui retribuït mitjançant adjudicació de parcel·les resultants, la seva indemnització,
es descomptarà dels propietaris i es calcularà aplicant la taxa lliure de risc i la prima de risc a la part no percebuda de la retribució
Els propietaris del sòl que no estiguessin al dia en el compliment dels seus deures i obligacions, seran indemnitzats per les despeses i
costos a que es refereix l’apartat 1, que es taxaran en l’import efectiu que li correspongui
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L’article 26.1 LS2/2.008, estableix unes regles de valoració en el mateix sentit que l’article 25.1.a).
La valoració de les despeses i costos que esdevinguin inútils en actuacions d’urbanització, edificació, conservació o rehabilitació, es
valoraran pel seu import real, incrementant-se amb una taxa lliure de risc (interès nominal al risc del projecte d’inversió i atenent al volum i
grau de liquidesa, la tipologia de l’immoble, característiques i ubicació física) més una prima de risc (informació promocions
immobiliàries; avaluació del risc de la promoció tenint en compte el tipus d’actiu immobiliari en funció ubicació, liquidesa, termini
d’execució i volum d’inversió) (Els conceptes vénen regulats en la norma ECO 805/2.003, art. 32 i 38.3).
No obstant, el propietari afectat per l’expropiació, o en el supòsit de responsabilitat, no hagués complert els deures i obligacions legals en
matèria urbanística fixats per la legislació, la indemnització serà únicament les despeses o costos que hagi tingut, sense increment de cap
tipus.
En quan a les obres d’urbanització ja executades, es valoraran pel seu cost real incrementat per la taxa i prima de risc. L’article 25.2
preveu, com a mètode alternatiu, si permet obtenir un valor superior, atribuir de forma motivada al concret grau d’execució un valor entre 0
i 1 que es multiplica a:
- S’impedeix l’actuació: a la diferència entre Valor urbanitzat – valor rural
- Si altera les condicions sense impedir el seu acabament: Disminució del valor urbanitzat
Art. 26.3 TRLS: En el supòsit de que el promotor no propietari de l’actuació no és retribuït mitjançant adjudicació de parcel·les resultants,
en cas d’aplicar-se la figura de l’expropiació, o la responsabilitat patrimonial, la indemnització del seu dret s’haurà de descomptar a aquella
que correspongui als propietaris. S’aplicarà la taxa lliure de risc i prima de risc a la quantitat deixada de percebre de la retribució que
tingués establerta.
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VALORACIÓ DEL SÒL EN RÈGIM D’EQUIDISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES
LS 8/2.007 Art. 26. LS 2/2.008 art. 27

1. En defecte d’acord entre els diferents propietaris sobre la valoració del sòl aportat (art. 8.1.c), als efectes de repartiment de
beneficis i càrregues i adjudicació de parcel·les resultants, el valor del sòl es taxarà per aquell que li correspondria si estigués
acabada l’actuació

2.- Propietaris que no puguin participar en l’adjudicació de parcel·les resultants, per causa d’insuficiència de la seva aportació, el
sòl, es taxarà pel valor que li correspondria si estigués acabada l’actuació, descomptant les despeses d’urbanització
corresponents incrementat per la taxa de lliure de risc i la prima de risc

El sòl aportat (parcel·les resultants) es valoren com a sòl urbanitzat (encara que no s’hagi urbanitzat)
Si les obres d’urbanització no arribessin a acabar-se, bé perquè es produís l’expropiació dels terrenys o bé per un supòsit de responsabilitat
patrimonial, la indemnització haurà de valorar-se partint del caràcter rural del sòl, incrementat en el seu cas amb la privació de la facultat
de participar en l’actuació urbanitzadora i amb les despeses i costos ja realitzats en l’actuació urbanitzadora.
En el supòsit de propietaris que no puguin participar en l’adjudicació de parcel·les resultants d’una actuació d’urbanització per causa
d’insuficiència de la seva aportació (art. 139.5 del D. 305/2.006 Reglament Llei d’Urbanisme en relació a l’art. 120.1.d) del DL 1/ 2.005
Llei d’Urbanisme: la quantia dels seus drets no arribi al 15 % de la parcel·la mínima edificable), el sòl es valorarà pel valor que li
correspongui si estigués acabada l’urbanització, deduint-se els costos d’urbanització, incrementat per la taxa i prima de risc corresponent
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RÈGIM DE VALORACIÓ
LS 8/2.007 Art. 27. LS 2/2.008 art. 28
La valoració es realiza, en allò no disposat amb aquesta Llei:
a) Conforme als criteris que determinen les Lleis de l’Ordenació territorial i urbanística (operacions per l’execució de l’ordenació
urbanística i en especial, la distribució dels beneficis i càrregues d’elles derivades)
b) Criteris de la legislació general de l’expropiació forçosa i responsabilitat de les Administracions públiques, segons procedeixi,
en els restants casos
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EXPROPIACIÓ FORÇOSA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

LS 8/2.007Art. 28; LS 2/2.008 art. 29 Règim d’expropiacions per raó de l’ordenació urbanística
1.- Es pot aplicar per les finalitats previstes en la legislació de conformitat amb aquesta Llei i la Llei d’expropiació forçosa
2.- L’aprovació dels instruments de l’ordenació territorial i urbanística comporta la declaració d’utilitat pública i necessitat
d’ocupació dels béns i drets corresponents, quan aquests instruments habilitin per la seva execució i aquesta ha de produir-se
per expropiació.
Aquesta declaració s’estendrà als terrenys necessaris per connectar l’actuació d’urbanització amb les xarxes generals de serveis,
quan siguin necessaris (paràgraf TRLS)
3.- El justipreu dels béns i drets expropiats es fixen d’acord amb aquesta Llei mitjançant procediment individualitzat o de taxació
conjunta. Si hi ha acord amb l’expropiat es pot satisfer en espècie
Quan la superfície objecte d’expropiació existeixin béns de domini públic i el destí dels mateixos, segons l’instrument d’ordenació,
sigui diferent del que va motivar la seva afecció o adscripció a l’ús general o a serveis públics, es seguirà, en el seu cas, el
procediment previst en la legislació reguladora del bé corresponent per la desafectació o mutació demanial, segons procedeixi.
Les vies rurals que es trobin compreses en la superfície objecte d’expropiació s’entendran de propietat municipal, a excepció de
prova en contra. Referent a les vies urbans que desapareixen s’entendran transmeses de ple dret a l’Organisme expropiant i
subrogades per les noves que resultin de l’ordenació urbanística (TRLS)
4.- L’acta d’ocupació per cada finca o bé afectat pel procediment expropiatori serà títol inscribible incorporant-se: descripció;
identificació conforme legislació hipotecaria; referència Cadastral, i representació gràfica mitjançant un sistema coordenades
que s’acompanya a l’acta de pagament o justificant de la consignació del preu corresponent
La referència cadastral i la representació gràfica pot ser substituïda per una certificació cadastral descriptiva i gràfica de
l’immoble
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La superfície objecte d’actuació s’inscriurà com una o varies finques registrals sense que sigui obstacle la falta
d’immatriculació d’alguna d’aquestes finques. En el supòsit d’expropiació d’una part de finca l’assentament en el registre de la
Propietat s’identificarà la porció de finca expropiada
Si a la inscripció es detecten dubtes fundats sobre la seva existència, es posarà tal circumstancia en coneixement de
l’Administració competent, sense perjudici de practicar-se la inscripció
Tindran la consideració de beneficiaris de l’expropiació les persones naturals o jurídiques subrogades en les facultats de l’Estat,
de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals per l’execució de plans o obres determinades. (TRLS)

Art. 30 TRLS: Justipreu
Art. 31 TRLS: Ocupació i inscripció en el Registre de la Propietat
Art. 32 TRLS: Adquisició lliure de càrregues
Art. 33 TRLS: Modalitats de gestió de l’expropiació
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L’expropiació forçosa (LS 2/2.008, art 29)
L’expropiació és aquella institució de dret públic que permet operar transferències coactives de la propietat d’un particular a
l’Administració pública, o altre particular, per interès públic, previ pagament de seu valor econòmic (Fernando Garrido Falla: Tratado de
derecho administrativo, vol II. Madrid l.987).
El dret de propietat, de naturalesa àmplia i individualista, típic del Dret Romà, havia estat incorporat al Codi Civil de l.889; el seu article
348 preceptua “el derecho de gozar y disponer de una cosa sin mas limitaciones que las establecidas por las leyes” , i en l’art. 350 del
mateix cos legal es reconeix al propietari del sòl la facultat de realitzar en ell les obres, plantacions i excavacions, que tingui per
convenient.
Posteriorment la CE, art. 33, reconeix el dret de la propietat privada i a l’herència, però afegeix “la función social de estos derechos
delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes, y nadie podrá ser privado e sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”
La configuració del dret de propietat canvia, doncs, substancialment en funció de las Lleis o normes de dret públic: LEF de 1.954; les
Lleis del sòl (1.956, 1.976, 1.990, 1.992, 1.998, 2.007, 2.008) , que desplaça la normativa civil, per la regularització administrativa de la
propietat.
La Legislació urbanística ha configurat un dret de propietat estatutari, que determina com diu la STS 6 març l.998 “… el contenido del
derecho de propiedad será en cada momento el que derive de la ordenación urbanística”, és a dir, les facultats pròpies del domini són
creació de l’ordenament urbanístic vigent en cada moment; i com diu la STS 15 novembre de l.993 “ ... el carácter estatutario del derecho
de propiedad, reiteradamente destacado por la jurisprudencia …. ha venido determinando que el concepto de lesión en el campo del
urbanismo haya de definirse atendiendo al momento en que, por cumplimiento de los deberes urbanísticos, el propietario haya ganado los
contenidos artificiales que se añaden a su derecho inicial”
Amb la Llei 8/1.990, de 25 juliol, de reforma del règim urbanístic i valoracions del sòl, i el Tet Refós LS/1.992, es va introduir el sistema
d’adquisició gradual de facultats urbanístiques, en vàries fases: a) dret a urbanitzar; b) dret a l’aprofitament urbanístic i c) dret a edificar i
dret a l’edificació; d’aquesta forma. i a mesura que es complien els deures urbanístics dins dels terminis, és patrimonialitzable
l’aprofitament urbanístic reconegut pel planejament general. L’esquema es completava en l’aplicació d’un sistema de sanció-expropiació,
en els casos d’incompliment de la funció social de la propietat recollida en la CE art. 47; que comportava la disminució de valor
patrimonialitzat fins aquell moment del 50 % del justipreu que li pogués correspondre.

80

La STC 61/1.997 reconeix que el legislador estatal “.. puede plasmar una determinada concepción del derecho de propiedad urbana, en
sus líneas más fundamentales, como, por ejemplo y entre otras, la que disocia la propiedad del suelo del derecho a edificar, modelo éste
que ha venido siendo tradicional en nuestro urbanismo”.
Aquesta tesis és la que la LS 2/2.008, en el seu article 8, manté, quan lliga el dret de propietat del sòl al destí que aquest tingui d’acord amb
la legislació aplicable en cada moment i com diu l’exposició de motius, ja no queda integrat pel dret a urbanitzar. La urbanització es
concep com un servei públic que la gestió pot reservar-se a l’Administració o donar-la a privats, siguin propietaris o no del sòl, que en
afectar una pluralitat de finques excedeix dels límits propis de la propietat

La causa expropiandi
Las Comunitats Autònomes tenen competències per definir la causa expropiandi, o determinar els diferents supòsits expropiatoris en
aquells àmbits sectorials en els que tenen atribuïdes competències exclusives (STC 37/1.987) i STC 61/1.997: “… la definición de la causa
expropiandi…, como hemos reiterado, es una competencia que sigue a la competencia material, aquí reconducible a las de urbanismo”
(f.j. 29.a)); “… el Estado carece de competencies para dictar con carácter básico o “pleno” una causa de expropiar cuando no tiene
competencias sobre la materia o sector, como en el presente caso …” (fj nº 30 y 31)

Las finalitats de l’expropiació i concepte d’expropiació per raó de l’urbanisme (LS 2/2.008, art. 29.1 )
Normatives: CE art. 33.2; LEF arts. 71 a 75 i 85; LS 98 art. 34; Catalunya art. 104
La inexistència d’una definició legal d’expropiació urbanística, va fer que la jurisprudència definís les expropiacions urbanístiques; a tal
efecte, les SSTS 12 febrer i 5 març de l.990,i 18 febrer l.992: “.. las que se efectúan para ejecutar Planes de Ordenación Urbana en que se
expropian bienes y derechos con la finalidad de proporcionar a un determinado sector la necesaria infraestructura… sin que los sean
cuando lo afectado no es la ejecución de un Plan de urbanismo antecedente…. Y ello aún cuando el objeto del servicio público a
establecer se hallase comtemplado en los correspondientes Planes … puesto que esta circunstancia no califica, por si misms, como
urbanística la expropiación llevada a cabo..”.

81

Els supòsits expropiatoris:
-

Expropiacions sistemàtiques: Les que utilitzen l’institut expropiatori com un sistema d’actuació per Polígon d’actuació o unitats
d’actuació (art 25.1.a); 29.2 i 34.1.c) LS 2/2.008
L’expropiació aïllada: per obtenir terrenys dotacionals (art. 29.2 i 34.1.a) i també per facilitar l’execució del planejament
L’expropiació per incompliment de la funció social de la propietat: es refereix als deures d’edificació i rehabilitació (art 34.1 d) i 36.1)
L’expropiació de béns per els patrimonis públics de sòl (art 34.1.b)

. Arrel de les Lleis autonòmiques, tenim a Catalunya:
-

-

Supòsits expropiatoris per raons urbanístiques (art. 104):
Sistema d’actuació per l’execució del planejament urbanístic (arts. 146 a 149)
Per l’execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic (arta. 34.8 i 107)
L’expropiació de béns per els patrimonis públics de sòl (art. 154 i 155)
Per raó de falta participació dels propietaris en el sistema de reparcel·lació (Capítol III del títol IV DL 1/ 2.005)
Per incompliment de la funció social de la propietat (art. 167 i altres )
Per incompliment deures o condicions imposades als propietaris en els supòsits d’alliberació de béns de l’expropiació (art. 105)
Expropiació per ministeri de la Llei (art. 108)
Ocupació directa (art. 150)
Expropiació forçosa d’habitatges per incompliment del deure de conservació i rehabilitació, art. 40; i “expropiació temporal de
l’usdefruit per desocupació permanent de l’habiatge, art 42 (Llei dret a l’Habitatge 18/2.007 de 28/12/2.007, vigència a partir
9/4/2.008)

La legitimació expropiatòria. LS 2/2.008, art. 29.2
Normativa: CE art. 33.3; LEF art. 85; LS 6/98 art. 34; Catalunya art. 103.1
Aquest precepte, regula l’element formal de la legitimació expropiatòria de diferent forma que les legislacions del sòl anteriors (LS/76 art.
64.1; LS/92 art. 132 i LS 6/98 art. 33).
De la LS/98, es varen impugnar un total de 39 articles, mitjançant recurs d’inconstitucionalitat, dels quals només dos articles, el 16.1 i el
38, varen ser declarats inconstitucionals per la STC 164/2.001, d’11 de juliol. Respecte a l’esmentat article 33, l’AT es va pronunciar
favorablement, i a favor de la competència estatal en relació amb l’element procedimental de la legitimació expropiatòria.
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L’article 29.2 de la LS 2/2.008, es diferencia respecte a la Llei 6/98 en els següents aspectes:
-

-

-

Fa referència sempre a l’ordenació urbanística i territorial. La legitimació expropiatòria es compta en l’aprovació definitiva i publicació
dels Plans d’urbanisme i també els d’Ordenació del Territori
No fa cap referència als denominats “àmbits de gestió”, l’article 33 LS/98 sí que s’hi referia
La legitimació expropiatòria com element formal. El TS, en sentències 18 gener l.980 i 26 juliol l.993, cataloguen l’expropiació com
“una de las técnicas de ejecución de los planes de urbanización, cualquiera que sea la naturaleza y clase de estos”, el qual dóna a
entendre que el criteri de la legitimació expropiatòria podria ser en base dels Plans Generals (STS 4 d’abril i 10 juliol l.995); no obstant
això, les SSTS 2 d’abril 1.986 i 26 juliol l.990, destaquen l’exigència, amb caràcter general, de l’aprovació del Pla Especial o Parcial
corresponents als efectes d’obtenir aquesta legitimació.
Amb la nova regulació legal:
No és necessària la declaració expressa i específica de declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació per part de l’Administració
actuant, perquè la simple aprovació i publicació del Pla o de la delimitació de la unitat o el polígon provoca automàticament aquests
efectes (STS 28 maig l.997)
La vinculació de l’expropiació amb l’instrument de planejament és total, de forma que si s’anul·lés el Pla, quedaria invalidada
l’expropiació (SSTS 18 /4/1.995 i 10/12/1.996: “por inexistencia sobrevenida de su causa y con ella, por cesación de la legitimación
expropiatória”)
El paràgraf segon de l’article 29.2, procedeix de l’article 183 de la LS/92, que fa referència a la legitimació als efectes expropiatoris i es
manté vigent incorporat al Text Refós. Tanmateix a la nova Llei s’han incorporat els articles: 210 que es refereix als béns de domini
públic i expropiació i l’article 214 que fa menció sobre als beneficiaris de l’expropiació, i conformen l’article 29.3 i 4, respectivament
del TRLS

Els procediments expropiatoris i el pagament en espècie LS 2/2.008, art. 30.1
Normativa: LEF arts. 15 a 19, 85, i 125; LS/92 arts. 222 i 224; LS/98 art. 36; DL 1/90, de 12 juliol (Catalunya) arts. 98.3 i 189.; i DL 1/
2.005, de 26 juliol, Llei d’Urbanisme art. 107 “procediment taxació conjunta i art. 108 “expropiació per ministeri de la Llei”
-

-

Expedient individualitzat i taxació conjunta. La LS/92 va permetre l’elecció de procediment tant en àmbits sistemàtics com
asistemàtics; amb la LS 2/2.008 es manté el mateix criteri. No obstant això, algunes normatives autonòmiques remeten al procediment
de taxació conjunta en actuacions de caràcter sistemàtic.
El procediment tipus en expropiacions urbanístiques és el de taxació conjunta, aquest procediment venia regulat en l’article 202
RGU/78. Cal recordar aquí que l’article 38 (taxació conjunta) de la LS/98 va ser declarat inconstitucional per la STC 164/2.001
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-

Resten en vigor de la LS/92 l’article 222 relatiu al pagament del justipreu, i l’article 224 que fa referència a l’adquisició lliure de
càrregues, que d’acord amb Disposició final segona LS/92 tenen caràcter de ple (competències exclusives del Estat d’acord amb
l’article 149.1.1 i 18 de la CE).

-

El pagament del justipreu expropiatori en espècies: Segueix el mateix contingut que la LS/76, art. 113 i LS/98, art 37. que sense el
previ acord expropiatori no era possible efectuar el pagament en espècie; i se separa del contingut de la LS/90 i LS/92, art. 217, que
permetia el pagament en terrenys sense l’expressa conformitat de l’expropiat, amb la única excepció de que els terrenys a adjudicar
estiguessin situats en una àrea de repartiment diferent d’aquella en la que es trobava el bé expropiat

-

El tribunal Constitucional, en la Sentència 61/1.997, de 20 de març, va determinar l’ocupació directa (Llei d’Urbanisme de Catalunya:
art. 150), com “una singular modalidad expropiatória” amb pagament en espècies. Aquesta tècnica consisteix en l’obtenció de terrenys
qualificats de dotacions públiques, mitjançant el reconeixement al propietari del dret d’integrar-se en una unitat d’execució amb excés
d’aprofitament real, no venint regulada en les normatives autonòmiques el consentiment del propietari. Aquesta tècnica era
contemplada per l’article 203 de la LS/92, no declarat inconstitucional per la STC 61/97 però si derogat per la LS 6/98, per ser
contradictori amb l’article 37 que sí exigia el consentiment del propietari.

-

La Llei 2/2.008 no compta amb cap referència als terrenys que han d’adjudicar-se en pagament de l’expropiació, aspecte que sí es
regula en algunes normatives autonòmiques. A falta de normativa específica s’aplicarà l’article 208 del RGU/78 amb caràcter de
supletori

-

El pagament en espècie consisteix en:
Oferiment de l’administració per escrit i acord del particular expropiat també per escrit
Comunicació per part de l’Administració de la decisió adoptada en un termini 15 dies a partir de l’oferiment
Acta administrativa fent constar les circumstàncies de la finca i el valor assignat en l’acord del justipreu
Pagament consistent en l’entrega de la nova finca, lliure de càrregues, una vegada finalitzada la urbanització, atorgant-se escriptura
pública en la que es farà constar la transmissió de la titularitat de les parcel·les
Si el propietari afectat no estigués d’acord amb la valoració de la nova finca, pot recórrer a Catalunya al Tribunal d’Expropiació, en cas
d’obtenir un pronunciament favorable podrà exigir de l’Administració la diferència en metàl·lic.
En cas de mutu acord en el preu no serà d’aplicació l’article 47 de la LEF; és a dir, el 5 % de premi d’afecció (art. 26 del REF i SSTS
13 juliol l.987 i 20 gener l.989), però sí que pot ser exigit com a compensació moral per la privació “forçosa” del bé del propietari
(SSTS 19/10/1.994 i 28/10/1.995)
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Ocupació i inscripció en el Registre de la Propietat (LS 2/2.008, art. 31)
Normativa: LEF arts. 50 a 53; REF arts. 51 i 62.4; RLH arts. 32, 45 i 62.4; RD 1.093/1.997 arts. 22 a 28; LS/76 art. 140.1; RGU/78
arts. 209 i 210; LS/92 arts. 223 i 224; LS/98 art. 39; DL 1/90, de 12 juliol (Catalunya) arts. 191 i 192;
Títol inscribible: Una vegada efectuat el pagament o consignació del justipreu, el títol serà l’acta d’ocupació de cadascuna de les
finques expropiades.

-

Procediments:
Taxació conjunta: Pagament o consignació d’acord amb la valoració efectuada per l’òrgan competent
Taxació individualitzada: La fixada definitivament en via administrativa, aquesta s’acaba amb la resolució del Tribunal Econòmic de
Catalunya. RD 1.093/97 art. 26.3: El preu a pagar és el fixat per l’Administració actuant en la privació definitiva del projecte. El
Registrador de la Propietat posarà la següent nota marginal en la inscripció de la finca “es practica sense perjudici dels drets del
particular de la finca d’origen per ser revisada en el procediment administratiu o jurisdiccional la quantia definitiva pagada o
dipositada.”

-

Requisits de l’Acta:
Descripció de cada finca o béns afectats per el procediment expropiatori
Identificació conforme a la llei hipotecària
Referència Cadastral i representació gràfica mitjançant sistemes de coordenades. Possibilitat de substituir-la per certificació cadastral
descriptiva i gràfica
Amb inscripció conjunta: plànol de la finca RD 1.093/97 art. 24.2.c)

-

Inscripció de la finca afectada com una sola finca o vàries (RD 1.93/97 art. 24)
Si l’Administració adopta la inscripció individualitzada de les finques registrals: el títol inscrible serà Acta d’ocupació i pagament
Si adopta la inscripció conjunta, el títol serà la certificació resolució administrativa
Dades que haurien de constar:
Referència de les finques expropiades que formin les resultants i els seus titulars
Plànols de les finques
Data d’aprovació definitiva del projecte expropiatori
Relació de publicacions procedents
Indicació que s’han fet les notificacions personals als titulars de domini i càrregues que constin en la certificació (RD 1.093/97 art. 25)
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-

La no immatriculació d’una finca:
Normativa: LS/76 art. 140.1; RGU/78 art. 209.1; LS/92 art. 223.1; LH art. 20
No comporta cap obstacle, ve regulat pel principi de tracte successiu (LH art. 20)

-

Nota marginal posterior a l’expedició de la certificació de domini i càrregues
D’acord amb l’art 31.1 tercer paràgraf de la LS 2/2.008, la finalitat és identificar la porció de terreny expropiada si l’expedient no
afecta a la finca en la seva totalitat, es persegueix el principi de seguretat jurídica

-

Aparició de terrenys o tercers no tinguts en compte a l’expediente expropiatori una vegada acabada aquesta
La LS 2/2.008, art. 31.2, d’igual redactat que la LS 8/2.007 art. 28.4 últim paràgraf, reprodueix l’article 39.2 LS6/98 que a la vegada
el deroga: “Si al proceder a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, dentro de la superficie ocupada, de alguna
finca registral no tenida en cuenta en el procedimiento expropitorio, sé pondrá tal circunstancia en conocimiento de la Administración
competente, sin perjuicio de practicarse la inscripción.”
La LS 2/2.008, art. 32, incorpora l’article 224 LS/92: Finalitzat l’expedient i aixecada acta d’ocupació, l’Administració adquireix la
finca lliure de càrregues i no s’admet l’acció interdictal o real contra la mateixa tant aviat hagi estat inscrit el seu dret.

-

-

Qüestions que es poden plantejar:
Apareguin finques o drets no tinguts en compte que disposin amb anterioritat a la inscripció registral:
RD 1.093/97 art. 28: La nota al marge de l’última inscripció de domini es cancel·larà per caducitat transcorregut 1 any des de la seva
data. Per això serà necessària la sol·licitud de l’Administració actuant acompanyada de document que els titulars han estat degudament
compensats, prèvia tramitació del corresponent expedient
Apareguin tercers interessats no tinguts en compte:
LS/92 art. 224.3: Poden exercir accions per percebre el justipreu o indemnitzacions
L’Administració d’ofici o instància de part o del Registrador, sol·licitarà que es practiqui la corresponent cancel·lació, però haurà
d’iniciar expedient complementari on s’inclourà els fulls d’apreuament.
Apareguin tercers no tinguts en compte i havent-se pagat el justipreu als titulars registrals:
LS/92 art. 224.5: Només podran dirigir acció contra aquest i mai contra l’Administració si els mateixos no haguessin comparegut en
temps hàbil durant la tramitació
Inscripció de servituds: LS 8/2.007 Disposició derogatòria deixa en vigor art. 211.3 LS/92, i el TRLS art. 32.5 l’incorpora.
La constitució, modificació, o l’extinció forçosa de les servituds seran inscribibles en el Registre de la Propietat en la forma prevista per
les actes d’expropiació
Modalitats de gestió de l’expropiació: art. 33 TRLS, incorpora l’article 213 de la LS/92 de forma plena.

86

SUPÒSITS DE REVERSIÓ I DE RETAXACIÓ

LS 8/2.007 Art. 29. LS 2/2.008 art 34
1.-

Si s’altera l’ús que motiva l’expropiació de sòl, en virtut de modificació o revisió del instrument d’ordenació territorial i
urbanística, procedeix la reversió, a excepció de
a) Que l’ús dotacional públic que hagués motivat l’expropiació hagués estat efectivament implantat i mantingut durant vuit
anys, o bé que el nou ús assignat al sòl sigui igualment dotacional públic
b) S’hagués produït l’expropiació per la formació o ampliació d’un patrimoni públic de sòl, sempre que el nou ús sigui
compatible amb els fins d’aquest
c) Haver-se produït l’expropiació per l’execució d’una actuació d’urbanització
d) Haver-se produït l’expropiació per incompliment dels deures o no aixecament de les càrregues pròpies del règim aplicable
al sòl conforme a la Llei
e) Qualsevol dels restants supòsits en que no procedeixi la reversió d’acord amb la Llei d’Expropiació Forçosa

2.- En els casos de l’apartat 1 c)
a) Procedeix la reversió, quan hagi transcorregut deu anys des de l’expropiació sense que la urbanització s’hagi acabat
b) Procedeix la retaxació quan s’alterin els usos o l’edificabilitat del sòl, en virtut de modificació de l’instrument d’ordenació
territorial i urbanística que no s’efectuï en el marc d’un nou exercici ple de la potestat d’ordenació, i això suposi un
increment del seu valor conforme als criteris aplicats en la seva expropiació. El nou valor es determinarà mitjançant
l’aplicació dels mateixos criteris de valoració als nous usos i edificabilitats. Correspondrà a l’expropiat o als seus
“causahavents” la diferència entre dit valor i el resultar d’actualitzar el justipreu
En allò no previst en el paràgraf anterior, serà d’aplicació al dret de retaxació allò disposat pel dret de reversió, inclòs el
seus accés al Registre de la Propietat.
3.-

No procedeix la reversió quan del sòl expropiat es segrega el seu vol o subsòl, d’acord amb l’article 17.3, sempre que es
mantingui l’ús dotacional públic pel que va ser expropiat o es donin alguna de les circumstàncies de l’apartat primer
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Reversió dels béns, TRLS art. 34.1 i 2.a)
Normativa: LEF arts. 54 i 55; REF arts. 63 a 70; LS/76 arts. 67 a 163.2; LS/92 arts. 225 i 226; LS/98 art. 40; LOE DA 5a; Catalunya
DL 1/1.990, de 12 juliol, art. 101 i DL 1/ 2.005 de 26 juliol art. 103.3
El reconeixement del dret de reversió es condiciona a la desviació del fi que va motivar l’expropiació, en relació al principi constitucional
que existeix una causa justificada d’utilitat pública i interès social art. 33 C.E.
La Llei Cambó 24/7/1.918: va limitar el dret de reversió als 30 anys des de l’expropiació
La LEF de 1.954, no va sotmetre el dret de reversió a límit temporal ni a condicions efectives d’exercici
La LS 8/1.990: va introduir les primeres limitacions al dret de reversió
La LOE va recollir les mateixes limitacions
La Llei 6/98, establia quatre supòsits en el seu article 40
La Llei 2/2.008 i la LS 8/2.007: manté les limitacions de LS/98 i amplia amb nous elements
Reversió per alteració de l’ús que motiva l’expropiació
No es necessari que el nou ús dotacional públic estigui degudament justificat a l’hora de modificar o revisar el planejament. Element
important: la memòria del Pla és per justificar les decisions i determinacions municipals (STS 21/9/1.993)
L’exercici del dret de reversió, és la restitució de la indemnització expropiatoria percebuda en el seu dia per l’expropiat, el qual haurà de
ser actualitzada conforme a l’evolució de l’índex de preus al consum en el període comprès entre la data d’iniciació de l’expedient del
justipreu i la de l’exercici del dret de reversió, a excepció que s’hagi produït canvis en la seva qualificació jurídica que condicionarà la seva
valoració; o que s’hagin introduït millores aprofitables pel titular o hagi patit disminució de valors, en aquests casos, es procedirà a una
nova valoració del mateix referida a la data de l’exercici del dret.
Art. 55 LEF: El pagament dels drets de reversió s’ha efectuar en el termini de 3 mesos des de la finalització via administrativa “sota pena
de caducitat de reversió”
S.T.S. 26-2-2.008 Secció 6ª, Sala 3ª: El contenido i alcance propio del derecho de reversión consiste en recobrar los bienes o derechos
expropiados –art 54 LEF-, de tal forma que se produzca una restitución in natura de los mismos y, solo de manera excepcional y en
cuanto no pueda realizarse el derecho en sus propios términos, cabe la reparación patrimonial mediante la correspondiente
indemnización”
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Retaxació dels béns LS 2/2.008, art. 34.2.b)
Constitueix una garantia a favor dels propietaris que ja tenen un reconeixement exprés en la LEF.
LEF art. 58: Procedeix la retaxació dels béns si transcorreguts 2 anys des de la determinació definitiva en via administrativa, sense que no
s’hagués efectuat el pagament per l’Administració actuant (STS 1/6/1.984)
Aquesta retaxació és procedent fins i tot en els supòsits de conveni o fixació justipreu per mutu acord sense fer-se efectiu el pagament. Es
tracta, doncs, d’una nova valoració. Els interessos són sobre el nou preu i a partir de la data que s’hagi sol·licitat la retaxació (STS
15/11/1.994)
STS 5-11-2.008 Sección 6ª Sala 3ª. “ La denominada retasación interna ha sido rechazada por el T.S. en multitud de ocasiones, ya que los
únicos mecanismos existentes en materia de expropiación forzosa para corregir la descompensacioón del justiprecio derivada del retraso
en la fijación del mismo o en el abono de la cantidad definitiva, son el abono de los intereses de demora a que se refieren los artículos 56 y
57, y la posibilidad de instar, en su caso, la retasación prevista en el artículo 58, todos de la LEF.”
STS 9-12-2.008, Sección 6ª Sala 3ª. “ Reconocido el derecho a la retasación, la única cuestión a dilucidar es que valor debe atribuirse al
silencio de la Administración. El artículo 58 LEF deja pocas dudas a este respecto: una vez comprobada la procedencia de la retasación,
hay que realizar una nueva valoración del bien expropiado, siguiendo el normal procedimiento de determinación del justiprecio recogido
en los artículos 24 y ss. LEF. Esto supone que, a la vista de la hoja de aprecio que el expropiado ha acompañado con su solicitud de
reversión, la Administrtación tiene dos alternativas: bien aceptarla, bien formular su propia hoja de aprecio. En este último supuesto, si el
expropiado no está conforme, la administración debe remitir el expediente al Jurtado de Expropiación”
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SUPÒSITS INDEMNITZATORIS
LS 8/2.007: Art. 30;

LS 2/2.008 art. 35;

Catalunya DL 1/ 2.005: art. 109 “Valoracions i supòsits indemnitzatoris”

Donen dret a indemnització les lesions en els béns i drets que resultin dels següents supòsits:
a) L’alteració de les condicions de l’exercici de l’execució de la urbanització, o de les condicions de participació dels
propietaris en ella, per canvi de l’ordenació del territorial o urbanística o de l’acte o negoci de l’adjudicació d’aquesta
activitat, sempre que es produeixi abans dels terminis previstos pel seu desenvolupament, o transcorreguts aquests, si
l’execució no s’hagués portat a efecte per causes imputables a l’Administració
Les situacions de fora d’ordenació produïdes pels canvis en l’ordenació territorial o urbanística no seran indemnitzables,
sense perjudici que pugui ser-ho la impossibilitat d’usar i gaudir de la construcció o edificació en aquesta situació durant la
seva vida útil ( analogia art. 41.2 LS 6/1.998)
b) Les vinculacions i limitacions singulars derivades de l’ordenació territorial o urbanística que excedeixin dels deures
legalment establerts respecte de construccions i edificacions, o comportin una restricció de l’edificabilitat o l’ús que no sigui
susceptible de distribució equitativa ( art 43. LS 6/l.998)
c) La modificació o extinció de l’eficàcia dels títols administratius habilitants d’obres i activitats, determinades pel canvi
sobrevingut de l’ordenació territorial i urbanística (art. 42 LS 6 /1.998)
d) L’anul·lació dels títols administratius habilitants d’obres i activitats, així com la demora minjustificada en el seu
atorgament i la seva denegació improcedent. En cap cas donarà lloc a indemnització si existeix dol, culpa o negligència greus
imputables al perjudicat (art. 44.2 LS 6 /1.998)
e) L’ocupació de terrenys destinats per l’ordenació territorial i urbanística a dotacions públiques, pel període de temps que passi
des de l’ocupació dels mateixos fins l’aprovació definitiva de l’instrument pel que s’adjudiquen al propietari altres de valor
equivalent. El dret a la indemnització es fixarà en els termes establerts en l’article 112 de la Llei d’expropiació forçosa
Transcorreguts quatre anys des de l’ocupació sense que s’hagués produït l’aprovació definitiva de l’esmentat instrument, els
interessats podran efectuar l’advertència a l’Administració competent del propòsit d’iniciar l’expedient de justipreu, restant
facultats per iniciar el mateix, mitjançant la tramitació del full d’apreuament, una vegada transcorreguts sis mesos des de
l’advertència. (TRLS)
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Els supòsits indemnitzatoris:
S’encaixen plenament en el règim de responsabilitat de l’Administració pública
La normativa urbanística determina els requisits que han de concórrer perquè neixi la responsabilitat, en allò no previst en els preceptes
dedicats als supòsits indemnitzatoris s’aplicarà el règim general contingut en la LRJPAC
La responsabilitat ve regulada per la LRJPAC, Llei 30/1.992 modificada per la Llei 4/1.999, art 139. “L’administració respon dels danys
causats per tot tipus d’activitat jurídiques o materials –legals o il·legals -, siguin per acció o per omissió. La responsabilitat és objectiva
independent de tota idea o existència de culpa
Requisits:
El funcionament normal o anormal de l’activitat, fins i tot l’activitat irreprotxable pot determinar responsabilitat a excepció de casos de
força major
Nexe causal –relació causa efecteLesió o dany –el dany ha de ser antijurídic, i en conseqüència no existeix obligació de suportar per part de l’AdministratAplicacions del règim general indemnitzatori
L’incompliment del deure de resoldre en termini, a excepció que operi el silenci administratiu (art. 11.4 LS8/2.007)
STS 10-5-l.988 “S’ha reconegut el dret d’indemnització per no haver-se redactat un Pla Parcial, impedint l’execució del Pla General i
frustrant les expectatives edificatòries; i també en el cas d’anul·lació del planejament.

Supòsits indemnitzatoris normativa aplicable: LS 2/2.008 arts. 6.b); 11.4 i 35 .
a) La classificació del sòl com urbà:
La LS/98 definia continguts mínims del sòl urbà. Les Comunitats Autònomes han completat aquest requisits.
Jurisprudència: “debe ser definido en función de la realidad de los hechos sin que se pueda desconocer, en esta materia, la fuerza
normativa de lo fáctico” (SSTS 29/2/1.984; 30/1/1.991). La classificació constitueix un imperatiu legal que no resta lliure a l’arbitri del
planificador, ni del legislador autonòmic.
Podrà constituir un supòsit indemnitzatori si les normativa de la comunitat autònoma defineix i precisa els requisits que han de concórrer
per considerar un sòl urbà.
b) Consulta urbanística
És un efecte i conseqüència de la publicitat dels plans. L’Administrat té dret a la consulta i coneixement de la normativa bé sigui oral o
escrita (LS 2/2.008 art. 4.c.d)
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Una resposta incorrecta constitueix una manifestació de funcionament anormal de l’Administració i serveix de base a una demanda
indemnitzatòria, com a conseqüència el projecte i la llicència esdevenen inútils i comporta un nou projecte, i a la vegada es pot donar el cas
d’una frustració en l’èxit de la rendibilitat de l’operació. Estaríem davant de la Responsabilitat Patrimonial de l’Administració perquè
concorren els requisits de funcionament anormal, dany, lesió i nexe causal. (STS 12/6/1.991)
La informació ha de ser facilitada per l’òrgan competent i ha de ser completa, escrita i facilitada en termini raonable i ha de referir-se al
règim i condicions urbanístiques aplicables a una determinada finca.
El dret de consulta ve regulat en l’article 6 b) LS 2/2.008, i la poden sol·licitar els propietaris o no dels terrenys en l’exercici de lliure
empresa (Dret Constitucional)
La informació ha de referir-se a:
- Criteris i previsions d’ordenació urbana de plans i projectes sectorials
- Obres a realitzar per assegurar connexió de la urbanització amb la xarxa de serveis
- Les obres d’ampliació i reforçament de les infrastructures existents
La informació errònia pot generar un dret indemnitzatori i té lloc:
- Si es denega la llicència
- Si es fa en base a les dades o criteris diferents als continguts en la informació urbanística (art. 6 b)
Quantia de la indemnització: Cost dels projectes, impostos d’obres i taxes, i despeses acreditades (el dret indemnitzatori és a l’empara de
l’art. 106 CE i desenvolupat per la LRJPAC)
STS 7/3/2.000 “ No alcanza a la diferencia de valor de la edificación informada y la que el planeamiento realmente autoriza”

c) Llicència d’obra i llicència d’obertura
La llicència d’obra autoritza una construcció i la llicència d’obertura és el control preventiu sobre l’activitat a desenvolupar
STS 18/6/1.990: “La llicència d’obertura s’ha d’obtenir conjuntament amb la llicència d’obres”. També ve recollit en el Reglament de
Serveis Corporacions Locals art. 22.3.
STS 14/7/1.998 “ … cuando en el proyecto de obra se expresa el específico destino de la futura construcción a un establecimiento de
características determinadas, es siempre prevalente y condicionante la licencia de apertura y no debe concederse el permiso de obra, sin
el otorgamiento de la apertura, toda vez que en estos casos debe primar el destino específico de la construcción”
L’atorgament de la llicència d’obres sense llicència d’obertura constitueix un supòsit de funcionament anormal de l’Administració que
genera responsabilitat.
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d) Indemnització per modificació de planejament
Normativa: LS6/98 art. 41; LS 2/2.008 arts. 3.1; 8.2 i 35.a)
STS 13/2/1.992 “ El planeamiento es desigualdad, peró desigualdad justificada y motivada”.
És el ”ius variandi”, nascut de la necessitat d’adaptació dels plans a les canviants realitats i exigències socials; és la causa, origen i
fonament de la major part de les possibles indemnitzacions.
Principis bàsics:
. L’interès general o públic: el pla no es traça en funció dels propietaris del sòl, sinó en funció dels ciutadans i de les necessitats col·lectives
i correspon a l’Administració decidir perquè ostenta la presumpció de major objectivitat, però no té el monopoli de l’objectivitat, ha
d’efectuar publicitat i crear el procés de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió (a Catalunya,
art. 8 de la Llei d’Urbanisme)
- Principi de proporcionalitat: La STS 24/11/1.982 “las prerrogativas innovadoras, solo se justifican en beneficio del interés público con
respecto al principio de proporcionalidad entre medios empleados y fines perseguidos”; és a dir, s’ha de fugir de solucions
desproporcionades, lesives i inadequades; la forma de demostrar-lo és l’estudi econòmic-financer, en el que, concretats els fins, han de
concretar-se els mitjans quantificats i demostrar la seva viabilitat. STS 4 maig l.990 “La consecuencia, es que las soluciones, a nivel
general e inclúso concreto, deben ser racionales”.
Per això la STS ha declarat no racional l’obertura i ampliació d’un carrer estrangulat o en fons de sac (STS 10 juliol l.988) o localitzar en
parcel·la mínima i inadequada un centre sanitari (STS 4 abril l.988).
Control judicial:
- El ius variandi és de difícil control
- És controlable la desviació de poder (STS 17/11/1.992); El manifest error de fet (STS 24/11/1.992); Vulneració de la legalitat de les
Lleis reglaments. Altres controls STS 8/10/1.990: “Se controlan y son controlables los hechos determinantes, el respeto y vigencia de
los principio generales del Derecho, la clasificación del suelo y su corrección y la calificación en cuanto a su coherencia”.

Requisits per la indemnització:
En base a la LS/92, les SSTS 10/4/1.987; 3/3/1.992; i en base a la Llei 2/2.008 art. 35 a) es fa referència que, en el canvi de l’ordenació
territorial i urbanística, la possible indemnització resta subjecta tant al planejament general com derivat
Els requisits necessaris en base a la Llei 2/ 2.008 arts. 7, 8 i 35 a) en relació LS/76 art. 87.1; LS/98 art. 41.1, són els següents:
- 1. Modificació anticipada; 2. S’hagin complert els deures d’urbanitzar, cedir i l’equidistribució; 3. Que afecti a propietaris que havent
complert amb les càrregues no obtinguin els beneficis. 4. Dany consistent en reducció important de l’aprofitament. I la necessitat
d’edificar en terminis i no demorar-lo, havent-se complert tots els altres deures.
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Modificació anticipada:
LS/76 art 87.2; LS/98 art 41.1; La indemnització procedeix quan la modificació es produeix abans dels terminis per executar (via revisió o
modificació planejament) o transcorreguts aquests, si l’execució no s’ha portar a terme per causes imputables a l’Administració.
Per tant, una vegada transcorregut el termini sense executar la urbanització, la modificació o revisió impedeix el dret d’indemnització; a tal
efecte la STS 5/2/1.991.
Si el termini no està concretat, la STS 15/11/1.993 diu “ …. hay que entender que en el Plan existe un plazo implícito que abarcará el
tiempo razonablemente necesario para su ejecución, lo que justifica una confianza legítima en que el Plan va a mantenerse vigente
durante este tiempo. Sólo así se puede esperararse que los particulares hagan gastos para su ejecución. Y si la modificación se produce
antes del agotamiento de dicho plazo implícito, podrá entrar en juego la indemnización derivada de una modificación anticipada.”
La LS 2/2.008, art. 35.a), correspon la indemnització si per canvi de l’ordenació territorial i urbanística es produeix abans dels terminis
previstos pel seu desenvolupament.
La Patrimonialització
Per patrimonialitzar cal urbanitzar i equidistribuir, així l’article 7.2 LS 2/2.008 preceptua que l’edificabilitat no forma part del contingut del
dret de propietat i que només es patrimonialitza i s’adquireix quan es compleixen els deures i càrregues. El dany o lesió es concreta en la
pèrdua d’aprofitament.
STS 27/3/1.991: “el derecho del propietario solo se patrimonializa cuando el propietario ha cumplido sus deberes y ha contibuido a
hacer físicamente posible su ejercicio”. STS 15/11/1.993: Només quan el Pla ha arribat a la fase final d’execució s’adquireix el dret als
aprofitaments urbanístics i, per això, l’alteració del pla implica lesió i crea indemnització.
Casos que es poden donar per la modificació anticipada del planejament:
- Que el nou pla atorgui més aprofitament al terreny que l’anterior ja patrimonialitzat: en aquest cas no correspon, en principi,
indemnització. No obstant, pot ser que el canvi de planejament hagi previst uns usos diferents, o tipologies, en relació als originaris,
que doni un valor econòmic inferior, i es podria reclamar aquesta diferència de valor
- Que el nou pla atribueixi una edificabilitat inferior al patrimonialitzat : correspon la indemnització
- Supressió total: És a dir, quan el terreny es destina a dotacional públic, el valor econòmic es quantificarà en base a la normativa LS
2/2.008, art. 21.1.2 i art. 26.
- Jurisprudència STS 6/4/1.993 afirma “la responsabilidad de la Administración por la paralización por mas de 3 años de la tramitación
de un proyecto de reparcelación obligando a la Administración a indemnizar por el daño causado.”
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STS 21/10/1.992 “No se considera suficiente para imputar responsabilidad a la Administración por la simple pasividad”, aquesta
jurisprudència ja recollia el contingut de l’article 30 LS 8/2.007, quan diu “si l’execució no s’hagués portar a terme per causas
imputables a l’Administració”.
STS 5/1/1.990 “ El nexo causal necesario queda roto si no se solicito licéncia en plazo una vez patrimonializado el aprovechamiento,
de ahí que en este caso, no hay lugar a indemnizar y la razón es que el daño no es imputable a la Administración sino a la inactividad
del propietario y a la infracción legal cometida”.
Nul·litat de Pla Parcial
Una vegada aprovat i publicat el Pla, aquest dóna la possibilitat d’actuacions urbanístiques, si es declara la il·legalitat i, per tant, la seva
anul·lació, trenca el procés urbanitzador en la situació en que es trobi. A tal efecte, la STS 17/10/1.978 “sobre la base de que un Plan
Parcial que transforma suelo rústico en urbano, sirvió de fundamento a adquisiciones y compras de terrenos con expectativas urbanísticas
que se vierón frustradas”.
El TS afirma que no només la revisió anticipada del Pla sinó també la seva anul·lació generen el dret indemnitzatori per reducció de
l’aprofitament. El fonament és per la concurrència dels requisits que donen lloc a la responsabilitat Patrimonial de l’Administració, és a dir,
funcionament anormal de l’Administració, dany o lesió que pateixen els adquirents dels terrenys confiant en la vigència i legalitat del Pla i
el nexe causal. La mateixa STS esmentada diu “… La aprobación de un Plan Parcial nulo de pleno derecho es un supuesto de
funcionamiento anormal de los servicios públicos… Pero el problema fundamental en el supuesto litigioso se refiere a la existencia de una
lesión indemnizable. …”.

Convenis urbanístics
S’han de diferenciar entre els convenis urbanístics de planejament i els de gestió, així la STS 24 juny 2.000 diu “... hemos distinguido entre
los denominados convenios de gestión urbanística y los convenios urbanísticos de planeamiento. Mientras que los primeros se dirigen a la
gestión o ejecución de un planeamiento ya aprobado y continen, por ello, estipulaciones conformes al mismo, los convenios de
planeamiento tienen por objeto la preparación de una modificación o revisión del planeaminmeto en vigor, la finalidad del convenio de
planeamiento es pues, precisamente, la de lograr una modificación futura de la ordenación urbanística existente...”.
La LS 2/2.008, art. 11.1, preceptua que els convenis estan subjectes al tràmit d’informació pública, i la DA 9a.1 estipula que correspon al
Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels instruments d’ordenació
La STS 15/12/1.993 “ Los convenios no pueden suponer una disposición de la potestad de planeamiento”.
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Però que passa si l’Administració incompleix el conveni signat i aprovat?
La STS 13/2/1.992 diu “sin perjuicio de la posibilidad de indemnizaciones no se puede disponer por vía contractual de la potestad de
planeamiento”.
El Conveni no limita la potestat del planejament que no és susceptible de transacció (art. 3.1 LS 2/2.008 i que no és vinculant per
l’Administració mentre no es converteixi en Pla.
Si el Conveni no s’incorpora al futur Pla pel seu contingut il·lícit o per no estar en concordança amb l’interès públic es lesiona el principi
de confiança legítima i la indemnització ha d’arribar almenys al reembossament de les despeses inservibles o inútils produïdes.
Per contra, si el conveni s’incorpora al Pla i altre posterior el modifica reduint aprofitament podrà generar un supòsit indemnitzatori.
No es pot excloure l’exigència de responsabilitat per incompliment de convenis de gestió: SSTS 18/7/1.994 i 15/2/1.994
Els convenis en matèria de concessió de llicències, establint condicions o gravamens, voluntàriament acceptats només seran viables si són
conformes amb la legalitat. Si la llicència atorgada s’anul·la per il·lícita l’Administració haurà d’indemnitzar (STS 5/12/1.994).

Situació de fora d’Ordenació (LS 2 /2.008 art. 35 a segon paràgraf). Catalunya: art. 102 Llei d’Urbanisme.
La STS 2 d’octubre l.991 “ Por ello el que un inmueble como el de autos, haya quedado fuera de ordenación, no debe convertirse en un
motivo casi punitivo –puesto que no estamos juzgando las causas que llevarón a esta situación- impidiendo un aprovechamiento optimo
del inmueble, en utilización de una de las facultades del ius domini, ....”. Per tant, quan el planejament no permet l’ús ni gaudi de la
edificació, la LS admet el dret a ser indemnitzat, és a dir, equival a privar al propietari del contingut del dret de propietat, i d’aquí s’origina
el dret a ser indemnitzat

La suspensió de llicència (Catalunya: arts. 71 i 72 Llei d’Urbanisme)
Una vegada acordada la suspensió de llicències i publicada aquesta, resten afectades tant les que s’han sol·licitat amb anterioritat i no
resoltes –sempre que no es donin els requisits del silenci administratiu positiu -, com les posteriors, mentre duri el període de suspensió de
llicències (a Catalunya: 1 any, prorrogable fins un màxim de 2 anys).
La mesura de suspensió no genera indemnització. L’aplaçament del ius edificandi no genera drets indemnitzatoris.
El dret indemnitzatori només es pot exigir quan resti aprovat definitivament i publicat el nou planejament i que comporti reducció
d’aprofitament patrimonialitzat.
Com a excepció, pot ser indemnitzat el projecte l’impost sobre obres i construccions i les taxes.
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Indemnització per vinculacions singulars ( LS 8/2007 art. 35.b )
La LS8/2.007, aplica els mateixos continguts que la LS6/98, en el seu art. 9 s’estableixen els deures , essent els següents:
- El deure de destinar el sòl als usos que no siguin incompatibles amb l’ordenació
- El deure de conservació en les condicions legals
- Seguretat, sanitat, accessibilitat i ornat públic
- Deure de realitzar treballs de millora i rehabilitació fins on arribi el deure legal de conservar
- També els deures sobre el sòl rural
Només pel cas que les vinculacions han de ser suportades per propietaris concrets per satisfer un interès general donarà lloc a ser
indemnitzat de forma plena i restablint l’equilibri patrimonial

Referent a la conservació
Normativa: LS8/2007 art. 35 b) que es remet art. 9.1; LS/98 art. 43: Cc art 389 –dret de conservar-; STS 2/2/1.992
Deure de conservar per raons tècniques i estètiques: LS/98 art. 19; LS 2/2008 art. 9.1
El contingut del deure és més ampli que l’estricta conservació, ja que no solament es tracta de les obres estrictament necessàries, sinó
també les de reparació, reforma, rehabilitació i millora del seu entorn.
El problema que sorgeix és que les Lleis estatals no estableixen els límits del deure de conservar, i, per tant, a partir de quin punt s’inicia el
deure de l’Administració d’indemnitzar o compensar.
STS 13/11/1.981 “La propietária no debe sufragar más gastos que el que en cualquier caso pudiera determinarse por la obra
necesariamente practicable para la simple seguridad de un edificio de los que ninguna especialidad ni condicionamiento de índole
artística pudiera afectarle por lo que ha de ser la diferencia económica en más, dimanante de la inclusión en el catálogo del plan.
Sufragable por la colectividad a través del Ayuntamiento por su indudable carácter de destinataria del beneficio de su conservación”.
Són la lleis urbanístiques autonòmiques les que delimiten el límit del deure de conservar; així, a Catalunya, la Llei d’Urbanisme en l’article
190 estableix que existeix ruïna econòmica quan les obres de reparació necessàries per complir les condicions mínimes d’habitabilitat, en
el cas d’habitatges, són superiors al 50% del cost de construcció de nova planta de característiques similars a l’existent, en quan a la
dimensió i ús. Per tant, quan l’edifici està en situació de ruïna física, econòmica ó urbanística, significa el límit del deure de conservar.
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Amb edificis catalogats, i per tant subjecte a normes sectorials, especialment aquella reguladora del Patrimoni Històric artístic, que és la
que majors servituds i vinculacions origina pels propietaris, quan l’edifici està declarat en ruïna, la seva conservació és d’interès públic, i
supera el límit de ruïna, en tant que no es pot enderrocar i la col·laboració de l’Administració és obligatòria.
El finançament, en aquests casos és compartida. La propietat fins el deure de conservar (interès privat) i l’Administració la resta per interès
públic

Referent a l’edificabilitat o l’ús que no sigui susceptible d’equidistribució (Llei 2/2.008 art. 35. b)
El dret urbanístic es fonamenta en un principi bàsic que és la justa distribució de càrregues i beneficis, per tant, si existeix equidistribució
no es pot parlar de dany individualitzat (LRJPAC art 13.9 “principis de responsabilitat”).
La indemnització es produeix si no és possible l’equidistribució, tot i en el supòsit d’un funcionament normal de l’Administració. El
requisits són:
- Restricció singular de l’edificabilitat, que signifiqui una desigualtat de tracte amb referència a altres propietaris
- I l’impossibilitat de l’equidistribució, bé per no poder incloure dins d’un polígon o Unitat d’execució, o per no poder actuar per la via
asistemática (STS 9/5/l.998)
Cas específic: En la rehabilitació forçosa d’edificis, normalment es condiciona l’aplicació de les tècniques equidistributives a la substitució
de l’edificació. Quan la restitució és possible no comporta cap problema però quan les normes imposin conservació i manteniment de
l’edifici i no es pugui materialitzar l’aprofitament, primer haurà de ser compensat en ajudes fiscals, i si aquestes són insuficients, haurà de
ser indemnitzat (STS 25/6/2.003).

Indemnització per la modificació o extinció de l’eficàcia dels títols per alteració del planejament (LS 2/2.008 art. 35 c)
La norma comprèn les llicències, autoritzacions, ordres d’execució, entre altres. El motiu de la modificació pot ser pel canvi del
planejament urbanístic o d’ordenació territorial. Hauran de respondre de les indemnitzacions les Administracions que siguin competents
(Comunitat Autònoma per modificar el planejament territorial, i Administració Autonòmica i Local en el cas de modificació del
planejament urbanístic que dóna lloc a l’extinció de la llicència d’obres i d’activitat).
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Indemnització per alteració de planejament: Llicència sol·licitada
La primera qüestió que es planteja és saber quina normativa és la d’aplicació, la que existeixi al moment de la sol·licitud de la llicència o la
que pugui resultar d’una alteració del planejament en el moment de la concessió. El Tribunal Suprem ha determinat:
- Al moment de sol·licitar la llicència: Pla vigent
- Si s’atorga dins del termini legal: El Pla vigent a la data de la seva concessió
- Si no s’atorga dins del termini legal: El Pla vigent al moment de sol·licitar la llicència
- Si no es resol sobre l’atorgament: Silenci Administratiu positiu si s’escau
La modificació del planejament origina a Catalunya durant els dos primers mesos –període de temps per la concessió de llicència- les
indemnitzacions següents (STS 18/2/1.990)
- La reducció del dret d’aprofitament adquirit
- Les despeses inútils: Projectes, i tots aquells costos invertits per l’obtenció de l’aprofitament, així com els possibles crèdits obtinguts
per construir, possibles perjudicis per vendes realitzades, ...etc.

Llicencia atorgada per silenci administratiu:
Pot donar-se dos supòsits:
- Que l’edificació no s’hagi iniciat:
LS/76: El nou Pla no afectava a les llicències afectades
LS/92: Comporta la revocació de les llicències concedides, i consegüentment produïa indemnització
LS/98: Es declara extingida la llicència amb audiència de l’interessat, si aquesta és disconforme amb el nou planejament, fitxant-se les
indemnitzacions per reducció d’aprofitament així com tots el perjudicis que justificadament s’acreditin
LS8/2.007: No diu res al respecte, però es pot aplicar el mateix criteri que la LS 6/98
-

Construcció iniciada:
No s’admet la revocació de forma automàtica, però l’edifici resta en la situació jurídica de fora d’ordenació o disconforme amb el
planejament. Si l’Administració revoca la llicència, mitjançant expedient amb audiència del titular de la llicència, correspon la
indemnització. Els conceptes a indemnitzar són: reducció d’aprofitament, despeses inservibles i perjudicis causats.
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L’anul·lació de títols administratius, demora i denegació (LS 2/2.008 art. 35 d; LS 6/98: art. 44)
La norma vigent estableix no solament l’anul·lació de llicències, sinó també d’altres títols (Llicència d’activitat, ordres d’execució,
autoritzacions…), que poden donar lloc a indemnitzacions si concorren els requisits establerts per la LRJPAC, i la pròpia normativa
urbanística.
LS/ l.976. art. 232: Només preveia l’anul·lació com a possible causa d’indemnització
LS/1.992. art. 240: Incorpora, a més, la demora i la derogació improcedent
LS/l.998. art. 44 : Segueix la mateixa línia que l’anterior Llei
LS/2.008 art. 35 : Igual que les anteriors (s’exclou la responsabilitat en el supòsits de culpa, dol o negligència greu imputable al
sol·licitant
La càrrega de la prova del dol, culpa, …, correspon a l’Administració: és obligació seva comprovar l’adequació del projecte a
l’ordenament jurídic (SSTS 16/6/1.984; 30/1/1.987)
Per la via de revisió d’ofici de llicències, també és exigible la responsabilitat (STS 2/1/1.990). Però per a què es generi la responsabilitat
per anul·lació de llicència, la causa determinant ha de ser una infracció legal clara (STS 20/6/1.986)
L’anul·lació de la llicència s’exigeix en base a l’article 142.4 LRJPAC i també per acreditar el dany (STS 2/1/2.005)
La indemnització pot arribar a donar-se pels danys morals (STSJ Cantàbria 7/11/2.006)

Demora per inactivitat de l’Administració
La demora improcedent genera responsabilitat i el deure d’indemnitzar, si no obeeix a circumstàncies objectives (STS 28/10/1.997)
En la demora per l’atorgament de la llicència, a vegades la Jurisprudència denega la indemnització per entendre que el perjudicat podria
recórrer al silenci administratiu positiu (STS 24/11/1.994).
En altres casos la Jurisprudència denega la indemnització perquè no estava acabada la fase de planificació i, per tant, no es podia atorgar la
llicència (STS 23/11/2.004).
També la passivitat de l’Administració en front a les denúncies presentades per infecció urbanística generen responsabilitat patrimonial de
l’Administració competent, així la STS 16/2/1.999, examina la passivitat de l’Administració davant de la ruïna d’un immoble.
Com a conceptes indemnitzables, és interessant consultar les SSTS 15 juny l.988 i 30 abril l.991; La STS 20 abril l.986 clarifica el tema de
les despeses financeres; i respecte al reintegrament de les despeses d ‘inversions, les SSTS 5 juny l.989 i 18 d’octubre l.994.
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La urbanització: deure d’urbanitzar i despeses del procés
La transformació jurídica del sòl s’inicia amb el planejament general, després la tramitació del planejament derivat, i projecte
d’urbanització on es detalla la implantació del serveis bàsics urbanístics, i després es tramiten i s’aproven els instruments de gestió i
posteriorment s’inicia l’execució material de la urbanització, i una vegada acabada l’entrega de la urbanització a l’Administració actuant.
Doncs bé, si durant el procés de transformació i a partir de la publicació del planejament derivat, es modifica el planejament, aquesta
decisió pot originar que les despeses d’elaboració dels plans, projectes d’urbanització, constitució junta de compensació, obres
d’urbanització, operacions de crèdit concertades, etc… esdevinguin inútils i, per tant, passi a ser una inversió perduda. Si això és imputable
a l’Administració genera responsabilitat i, per tant, dret a ser indemnitzat (STS 17/6/1.989).
Requisits per poder ser indemnitzat:
a) Que els deures s’hagin complert dins els terminis reglamentaris
b) Que s’hagin produït en el compliment dels deures d’urbanitzar i edificar
Tot i que la LS 2/2.008, en el seu article 35, no diu res sobre les despeses produïdes pel compliment dels deures bàsics inherents al procés
urbanitzador, no vol dir que la Administració no respongui per ells; en aquest cas, ens hem de remetre al seu antecedent art 44.4 de la LS
6/1.998 que recollia aquesta qüestió, però si que fa referència a l’obligació d’abonar les despeses inútils dins el procés urbanitzador en els
articles 6.1 b) dret de consulta. 11.4) procediments d’aprovació o d’alteració instruments d’ordenació urbanística. 25 indemnització de la
facultat i participar en actuacions de nova urbanització, i 26 indemnització de la iniciativa i la promoció d’actuacions d’urbanització o
d’edificació; que a més inclou els criteris de valoració.

Dret de transformació del sòl urbanitzable
El dret de la transformació jurídica del sòl és un dret a tramitar pels instruments de planejament i de gestió necessaris per poder urbanitzar,
però no te contingut patrimonial fins que no es quantifiqui aquest. Això succeeix en l’aprovació definitiva i publicació del planejament
derivat; a partir d’aquí es pot iniciar el compliment dels deures i amb ells el procés de patrimonialització. Una vegada complerts aquests
deures, i concretat l’aprofitament es pot plantejar el supòsit indemnitzatori, d’acord amb la Jurisprudència.
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VENDA I SUBSTITUCIONS FORÇOSES
LS 8/2.007 Art. 31 i 32; LS 2/2.008 arts. 36 i 37. Procedència i assolida de la venda o substitucions forçoses
1.-

L’incompliment dels deures d’edificació o rehabilitació previstos en aquesta Llei donarà lloc a l’expropiació per incompliment
de la funció social de la propietat o l’aplicació del règim de venda o substitució forçosa, sense perjudici que la legislació sobre
ordenació territorial i urbanística pugui establir altres conseqüències

2.-

La substitució forçosa té per objecte la facultat d’edificació, per imposar el seu exercici en règim de propietat horitzontal amb
el propietari actual del sòl

3.-

En el supòsits d’expropiació, venda o substitució forçosa previstos en aquest article, el contingut del dret de propietat del sòl
mai podrà ésser disminuït per la legislació reguladora de l’ordenació territorial i urbanística en un percentatge superior al
50 % del seu valor, corresponent la diferència a l’Administració

Art. 32. Règim de la venda o substitució forçosa (Art. 37 TRLS)
1.-

La venda o substitució forçosa s’iniciarà d’ofici o a instància d’interessat i s’adjudicarà mitjançant procediment amb
publicitat i concurrència

2.-

Dictada resolució declaratòria de l’incompliment dels deures del règim de la propietat del sòl i acordada l’aplicació del règim
de venda o substitució forçosa, l’Administració actuant remetrà al Registre de la Propietat certificació de l’acte o actes
corresponents per la seva constància per nota al marge de l’última inscripció de domini. La situació de venda o substitució
forçosa es consignarà en la certificacions registrals que de la finca s’expedeixin

3.-

Resolt el procediment, l’Administració actuant expedirà certificació de l’adjudicació, que serà títol inscribible en el Registre
de la Propietat

4.-

En la inscripció registral es faran constar les condicions i terminis d’edificació a que quedi obligat l’adquirent en qualitat de
resolutòries de l’adquisició
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VENDA I SUBSTITUCIONS FORÇOSES
Normativa : CE art. 33.2; LEF art. 71 i ss.; LS/92 art. 227; Catalunya: arts. 174 i 175 DL 1/ 2.005; SSTC 61/1.997; 657/1.987 i 42/1.989
Competència: L’Estat i les Comunitats Autònomes, a tal efecte la STC 61/1.997 va afirmar que “al Estado le es lícito establecer la
expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o la venda forzosa en materia urbanística”, peró no exclou que
“por ley autonómica puedan establecerse, en el ámbito de sus propias competencias, los casos o supuestos en que procede aplicar la
expropiación forzosa determinando las causas a expropiar y los fines de interés público a que aquella debe servir” (STC 37/1.987).
D’acord amb la normativa vigent tant l’expropiació per incompliment de la funció social de la propietat com de la venda i substitució
forçosa, es limiten a l’incompliment dels deures d’edificació i rehabilitació.
Procediment de la venda o substitució forçosa:
1) Iniciació i tramitació:
Si s’inicia d’ofici, que és voluntari, requereix acord de l’òrgan de l’administració competent o d’instància de part
La Lleis autonòmiques preveuen la subrogació de la Comunitat Autònoma en els casos d’inactivitat o incompliment dels seus deures per
part dels Ajuntaments, sempre prèvia comunicació i determinació d’un termini als efectes que l’Administració local reaccioni
S’haurà d’iniciar un procediment en el qual s’hagi declarat l’incompliment del deure urbanístic que es tracti (art 31.2)
Si és a instància de part:
La propietat ha de fonamentar davant l’Administració que no ha complert amb els seus deures urbanístics
Adjuntar una memòria valorada de les obres precises, un avantprojecte de les mateixes i un document que determini les garanties que
s’ofereixen a l’Administració, en relació amb la seva execució.
2) Audiència al propietari
3) Resolució de l’Administració declarant l’incompliment
L’incompliment d’algun dels deures urbanístics, habilita a l’Administració per incloure la parcel·la o solar en el Registre Municipal de
Solars i edificacions ruïnoses, i en el cas que no existeixi, es pot aplicar l’execució forçosa.
Els deures són: El d’edificar sobre solar, o amb edificació deficient, inadequada o declarada ruïna; i el deure de rehabilitar
Les conseqüències de la inscripció en el Registre de solars sense edificar:
Catalunya: arts. 229 a 233 del Decret 305/2.006, de 18 juliol . Reglament de la Llei d’Urbanisme
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VALORACIÓ D’EDIFICACIONS
NORMATIVA CADASTRAL. RD 1.020/1.993. NORMA 12.
- VALOR DE REPOSICIÓ NET:
VRN = VRB x Cd x Cc = Cc x Ih x Ilo x Ia x (1 – Cd) x Cc
Cc =
Ih =
Ilo =
Ia =

Cost construcció intrínsec
Honoraris tècnics i direcció facultativa, control qualitat, estudi seguretat salut, ........
Llicència d’obres
Aranzels no recuperables: escriptura terreny; obra Nova ....

Cd = coeficient depreciació ...... norma 13 .....
Cd = [(1 - 1,5) x d / u x c x 100] t

d = 1 – (t – 35) / 350

Sent:
u

= Ús predominant edifici (> 66%)

c

= Qualitat edificatòria

t

= Temps; anys transcorreguts des de la seva construcció

No obstant, quan al llarg de la vida de l’edifici es realitzen obres de millora, o rehabilitació, per obtenir el coeficient de
depreciació, procedeix calcular l’Edat Efectiva, per mitjà de la següent fórmula algebraica:
Ee = Er - ( Er x Cr / Ca )
Sent:

Ee = Edat efectiva edificació
Ca = Cost edifici abans de reposició –exclòs el sòl-
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Cr = Cost reparació edifici
Er = Edat real edificació

Així mateix, es pot efectuar el càlcul del coeficient de depreciació en base a la següent fórmula (Circular 9.06/1.990
del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària):
Fa = Fc + (Fr – Fc) x I
Sent:

Fa = Data antiguitat
Fc = Data construcció

Coeficients de reforma:
Rehabilitació integral
Reforma total

1
0,75

Fr = Data reforma
I
= Coeficient de reforma

Reforma mitja
0,50
Reforma mínima 0,25

Edificis amb ús predominant: La superfície edificada sobre rasant destinada a un ús determinat és igual o superior al
66% de la superfície total sobre rasant.
En el cas d’edificis no destinats a un ús determinat, la vida útil màxima s’obté ponderant els terminis màxims senyalats
per cada ús en funció de la superfície destinada a cadascun dels usos
Coeficient de conservació
OM 30/11/94: La depreciació funcional es calcularà deduint del CRB (cost de reposició brut), exclòs el valor de mercat
del sòl, el valor dels costos i despeses necessàries per adaptar l’edifici als usos als què es destina.
D 1.020/93 i OM 28/7/89 (aquesta última derogada): estableix els següents coeficients per l’estat de conservació de
l’edifici:
Normal: edificis que independentment de la seva antiguitat no necessiten reparació = 1
Regular: Construccions que presenten defectes permanents sense que comprometin les normals condicions
d’habitabilitat i estabilitat = 0,85 - 1
Deficient: Edificacions que precisen reparacions de relativa importància comprometent les normals condicions
d’habitabilitat i estabilitat = 0,50 a 0,85
Ruïnós: Construccions manifestament inhabitables o declarades legalment en ruïna = 0 a 0,5
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VALORACIÓ D’ARRENDAMENTS URBANS
Lleis d’arrendaments Urbans:
-

D. 4.104/l.964, de 24 desembre, vigència 30 desembre l.964: Pròrroga forçosa
RDLlei 2/1.985 (decret Boyer), de 30 de abril: Supressió pròrroga forçosa
Llei 29/1.994. vigència 1/1/1.995: Mínim 5 anys

- Justipreu dels drets d’arrendaments:
En base Llei l.964 i Decret Boyer:
Normativa:
Jurisprudència:

RGU l.987. art. 137; LEF art. 43
SSTS 21/2/1.995; 4/5/l.987; 27/11/1.984 : diferència de rendes capitalitzades al 10 %

Nota.- En aplicació del Decret Boyer i sense pròrroga forçosa, el càlcul es referirà el temps pendent de contracte

En base Llei 29/1.994
Fórmula de capitalització:

Vc = R / i x (( 1 - (1 / (1 + i) n ))

Nota: Si el període de temps del contracte és superior a 15 anys, la diferència de valor és escassa amb la capitalització al 10%, però per temps curts (dos, tres anys) sí
que existeix diferències importants; això és deduïble de l’aplicació de la fórmula ( R = diferència de rendes; i = taxa anual mínima segon ús; n = temps
pendent en anys)
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VALORACIÓ D’ARRENDAMENTS RÚSTICS
Lleis d’arrendaments Rústics i normativa:
Llei l.980 art. 100.1
Llei 1/1.992; art 4.1 arrendaments rústics històrics
Llei 49/2.003, de 26 de novembre. DA 2a.
LEF arts. 44: 47 i 52;
Jurisprudència STS 25 octubre l.978
Nota.- La DA 2a Llei 49/2.003 coincideix amb l’article 100.1 de la Llei l.980

- Justipreu dels drets d’arrendaments:
Llei l.980 i 49/2.003:
-

Expropiació sense canvi de classificació de sòl ( no urbanística):
1 renta anual actualitzada + ¼ part renta anual per any que quedi de contracte + despeses i millores + dret
d’exigir expropiació total finca + collites pendents + danys d’explotació + indemnització per canvi de residència +
premi d’afecció
(5 %) sobre tots els conceptes

-

Expropiació amb canvi de classificació de sòl ( urbanística):
1 / 12 part del valor del terreny valorat com a sòl no urbanitzable (amb limitacions)

Llei 1/1.992:
-

L’arrendatari té dret a 1/3 part del valor de la finca
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VALORACIÓ DE DRETS REALS
Normativa d’aplicació:
-

LS 8/2.007: art. 21.4
LS 6/1.998: art. 32
LEF
art. 42
RDL 1/1.993 Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats art. 10 (impost sobre drets reals)
ECO 805/2.003, modificada per EHA/3011/2.007 de 4 d’octubre

Nua propietat: Valor del bé - valor de l’usdefruit.
Usdefruit vitalici: RDL 1/1.993, de 24 de setembre; art. 10: 70% del valor real del bé per usufructuari fins a 20 anys d’edat, deduint 1%
per cada any que passi. Mínim 10% del valor real del bé i ECO 805/2.003, art. 56.
Usdefruit temporal: RDL 1/1.993, art. 10: 2% per cada any x Valor bé; màxim 70%.
Ús i habitació: RDL 1/1.993: 75% del valor de l’usdefruit (vitalici o temporal).
Drets reals de garantia: RDL 1/1.993, art. 10: Capital garantit / capital + 3 anys d’interessos.
Dret de superfície: OM 30/11/l.994: Valor de l’immoble - (Quantitats actualitzades a pagar en el futur pel superficiari + valor actual de
reversió de l’immoble en el moment d’acabar-se la concessió o el dret de superfície).
Mètode de càlcul: Capitalització, apartat III 1 de l’annex 2. OM 30/11/l.994 i ECO 805/2.003, article 53.
El projecte de Llei del Sòl, (Estatal) també legisla sobre el dret de superfície
Censos: Llei 6/1.990, de 16 de març, de censos: art. 16; i DT 4a. Derogada por Llei 5/2.006 de 10 de maig Codi Civil Catalunya art. 565.1 i
ss. i DT 13 i 14
Cens domini directe: DT 4a.4 b).. màxim 2 laudemios; 1/ 40 d’un laudemi per any des de l’última transmissió i art. 16 laudemi ....2 %.
Cens Nua percepció: DT4a. 4.a) en defecte de percentatge, el 3%.
Concessions administratives: art. 41 LEF: Capitalització amb interès legal dels rendiments líquids de la concessió dels 3 últims anys,
tenint en compta el termini de reversió; veure RDL 1/1.993, art. 13 i ECO 805/2.003, art. 54.
Servituds: OM 30/11/l.994: Indemnització per danys al predi dominant per la seva extinció. Ordre ECO 805/2.003, art. 55.
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VALORACIÓ D’UNA ACTIVITAT O NEGOCI

Es poden donar dos supòsits:
-

Trasllat del negoci o activitat
Cessament del negoci

Normativa
- Cessament del negoci : Capitalització al 8% o 10% dels beneficis mitjos anuals de la indústria, calculats pel promig
dels beneficis nets dels últims tres anys anteriors a l’any corresponent a la data de valoració –
declaració de la renta- (SSTS 16 de juny de l.980; 12 de juny l.981 i 6 de juliol de l.981; 12
desembre l.997)
- Trasllat negoci:

Premi d’afecció: 5 %.

Real Decret de 20 de desembre de l.990, pel què s’aprova el Pla General de Comptabilitat, en la
regla 6a.b), de la seva part V
STS 18 maig l.995

LEF : art. 47

Cas específic: Activitat no legal ni legalitzable en finca expropiada
Sembla que en principi no s’admet indemnització, però la STS 4 març l.995 afirma que no pot privar-se de l’exercici d’una
activitat sense que la beneficiària aboni el procedent perquè seria contrari a l’art. 33.3 CE; 349 Cc i arts. 1, 25 i 52.7 LEF
La STS 4 febrer l.995 “la privació d’un element patrimonial amb un determinat valor intrínsec, qualsevol que sigui la seva
naturalesa, destí i funció, ha d’ésser adequadament indemnitzat al seu propietari”
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Trasllat de negoci
Conceptes a valorar:
a) Despeses de nou establiment:
- Honoraris professionals dels estudis previs de localització, etc.
- Despeses de viatges, i altres per estudis previs de naturalesa tècnica i econòmica
- Publicitat i llançament
- Captació, ensinistrament i distribució de personal, ocasionats per motiu de l’establiment
b) Despeses de trasllat de material
- Valor de les instal·lacions no susceptibles de trasllat
- Desmuntatge de mobiliari i altres estris
- Càrrega d’estris, útils del negoci i elements recuperables
- Transport; descàrrega; Muntatge i reinstal·lació dels elements recuperables
- Col·locació d’estris i útils de negoci
- Deteriorament o pèrdua d’existències a causa de trasllat.
c) Despeses d’obertura
- S’inclou: Honoraris facultatius d’Arquitecte i Aparellador o Arquitecte Tècnic, i Enginyer, per les obres de l’adaptació i
Enginyer, per les obres de l’adaptació i condicionament del nou local.
- Taxes municipals; Llicència d’obertura
d) Despeses d’instal·lació en el nou local
- Escomeses: d’aigua; clavegueram; d’energia elèctrica; de gas; sortida de fums i gasos; telèfon; i de FM i TV, si s’escau.
e) Despeses de substitució
- Obres de condicionament del nou local
- Reparació i instal·lació dels elements de producció aprofitats
f) Indemnització per pèrdua de beneficis:
- Es computa en funció del benefici anual del negoci traslladat, referit a la mitja de tres anys anteriors (STS 11/7/1.984: termini mínim
1 mes; STS 6/10/1.986: termini major; STS. 22/4/1.983: 15 dies )
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Davant la impossibilitat d’acreditació fefaentment de la concreta renda líquida derivada de l’explotació del negoci, es va substituir
aquella pel salari mínim interprofessional (STSJC núm. 1.000 de 28 novembre de l.995)
- Per pèrdua de clientela fins que es normalitza en comparació amb l’anterior situació (STS 28/6/1.985: La indemnitzió per
pèrdua de clientela no queda inclosa en els perjudicis per inactivitat comercial)
- Per pèrdua de beneficis per cessament de producció i venda durant el temps de trasllat i instal·lació (paralització
d’activitats o lucre cessant)
- Despeses de publicitat per recuperar la clientela
g) Indemnització al personal.
-

-

Import dels salaris i quotes de la Seguretat Social del personal del negoci durant la paralització d’aquest
S’abonen les quantitats corresponents al número de treballadors que tingui el negoci que es trasllada, en funció dels
sous que aquests percebin i del temps de duració del canvi de domicili.
Despeses de desplaçament dels treballadors de l’empresa ( Convenis laborals del sector de l’activitat en concret)

h) Perjudicis per majors despeses de càrrega i transport de les mercaderies objecte del negoci, derivats de la situació comercial
eventualment inferior al nou local respecte a l’anterior
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Neus Colet i Arean
Barcelona, 11 de desembre de 2009

SERVEI ÉS TOTA ACTIVITAT ECONÒMICA PER COMPTE PROPI
(EFECTUADA, PER TANT, AL MARGE D’UN CONTRACTE TIPUS
LABORAL), QUE ES REALITZA, ORDINÀRIAMENT, A CANVI D’UNA
CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA O REMUNERACIÓ
(article 50 TCE i Jurisprudència TJUE)

DRET D’ESTABLIMENT (ARTICLES 43 i ss TCE)
Preveu la prohibició de les restriccions a la llibertat d’establiment dels
nacionals d’un estat membre en el territori d’un altre i la prohibició de
restriccions afecta també a l’obertura d’agències, sucursals o filials.
LLIURE PRESTACIÓ (ARTICLES 49 i ss TCE)
Preveu la prohibició de les restriccions a la llibertat de prestació de
serveis dintre de la Comunitat pels nacionals dels estats membres en
un país de la unió.
ncolet@gencat.cat
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1.

De l’Europa de la unió duanera a l’Europa del mercat interior

2.

Lisboa 2000. El mercat interior i l’objectiu de convertir la UE en
l’economia més competitiva i dinàmica del món
Entorn al 55 per 100 de l’economia de mercat a Europa
Impacte del 70 per 100 en termes de PIB i d’ocupació

3.

L’adopció d’un instrument normatiu de caràcter horitzontal per
garantir la llibertat de prestació dels serveis dins la UE.

4.

Del projecte de Directiva Bolkestein a la Directiva aprovada pel
Consell el 12 de desembre de 2006 (Dirctiva 2006/123/CE)
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Aconseguir un mercat interior integrat i efectiu del serveis, per
obtenir:
- major competitivitat econòmica i comercial
- millor i més àmplia oferta de serveis de qualitat per als
ciutadans
- llibertat de circulació, establiment i formació

Remoció
d’obstacles
legals

I això, mitjançant:

Remoció
d’obstacles
administrati
us

ncolet@gencat.cat
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Establir les disposicions generals necessàries per facilitar
l’exercici de dos llibertats en l’àmbit dels serveis a tota la UE:
 La llibertat d’establiment dels prestadors (articles 9 i concordants DS)
 La lliure circulació o prestació de serveis (article 16 i concordants DS)

Aclarir i difondre el Tractat i recollir i donar publicitat a la
jurisprudència del TJ en aquestes matèries
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REMOCIÓ D’OBSTACLES
LEGALS

REMOCIÓ D’OBSTACLES
ADMINISTRATIUS - OPERATIUS

Simplificació de procediments

Revisió global de la normativa
sectorial

Administració electrònica

Replantejament del règim
d’autoritzacions

Finestreta única

Col·laboració interadministrativa
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Eixos de les mesures adoptades:
1.
2.
3.
4.

Simplificació de procediments
Eliminació d’obstacles a les activitats de serveis
Promoció de la confiança recíproca entre estats membres
Promoció de la confiança entre prestadors i consumidors del mercat interior,
amb la finalitat de comptar amb una política europea de qualitat de serveis

Tipologia de mesures adoptades:
1.
2.
3.
4.

Adaptació de les legislacions nacionals. El termini màxim de transposició
finalitza el 28 de desembre de 2009.
Establiment de finestretes úniques
Implementació de procediments per via electrònica
Cooperació administrativa
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Norma general: LA DS S’APLICA A TOTS ELS SERVEIS QUE NO
ESTIGUIN EXPRESSAMENT EXCLOSOS
Una primera aproximació: ELS ÀMBITS NO AFECTATS PER LA
DS:






La normativa dels estats membres en matèria de dret penal
Les normatives nacionals sobre dret laboral i de seguretat social
A l’exercici de drets fonamentals
Dret internacional privat
La definició i la liberalització dels serveis d’interès econòmic general

ncolet@gencat.cat
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Una segona definició: ELS SECTORS MATERIALS EXCLOSOS
DE LA DS:
Àmbits amb normativa comunitària sectorial (article 2 DS)
Exemples:
- Serveis no econòmics d’interès general
- Serveis financers
- Serveis de les ETT
- Serveis sanitaris
- Serveis de seguretat privats

Altres àmbits materials sobre les que ja existeix regulació de dret
comunitari (article 3 DS)
Un tercer element: LES LIMITACIONS ALS ÀMBITS MATERIALS
D’APLICACIÓ DE LA DS
ncolet@gencat.cat
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Es pot afirmar que estan inclosos, per exemple:
 Las activitats de la major part de les professions regulades (assessors jurídics i
fiscals, arquitectes, enginyers, comptables, pèrits), tot i que aquí existeix regulació
comunitària específica de preferent aplicació
 Els serveis d’artesans, serveis a empreses (manteniment d’oficines, consultoria de
gestió, organització d’events, cobrament de deutes, publicitat i selecció de personal)
 Les tasques de distribució (inclòs el control minorista i majorista de béns i serveis)
 Els serveis en el camp del turisme (com els de les agències de viatges)
 Els serveis d’oci (com els dels parcs d’atraccions i centres esportius)
 Els serveis de construcció, els d’instal·lació i manteniment d’equips
 Els serveis d’informació (com portals d’Internet, agències de notícies, editorials,
activitats de programació informàtica)
 Els serveis d’allotjament i restauració (com els d’hotels, restaurants, empreses de
menjars a domicili)
 Els serveis en l’àrea de la formació i l’educació
 Els serveis de llogues (inclòs el lloguer de vehicles) i de leasing
 Els serveis immobiliaris.
 Els serveis de certificació i de verificació
 Els serveis domèstics (com de neteja, cuidadors de menors i jardineria)...
ncolet@gencat.cat
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MANDAT GENERAL DE SUPRESSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A
L’ESTABLIMENT DELS PRESTADORS DE SERVEIS
RÈGIM D’EXCEPCIONS AL MANDAT GENERAL:
Condicions bàsiques per poder-la exigir:
a) No discriminació
b) Necessitat justificada en una raó imperiosa d’interès general
c) Proporcionalitat
Això, sempre i quan:
a) no existeixin solapaments amb requeriments i controls ja aplicats
b) l’accés a la prestació del servei sigui de caràcter nacional
c) l’autorització sigui il·limitada en el temps
I mai poden tenir determinats efectes prohibits (per exemple, ser discriminatòries)
ncolet@gencat.cat
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1.

2.

3.

En conclusió, EL RÈGIM DE LES AUTORITZACIONS HAURÀ DE SER:
De duració no limitada, excepte que siguin:
 De renovació automàtica o subjecta només al compliment continu de
determinats requisits
 Limitades per una raó d’interès general
 Limitació en el temps justificada per raó imperiosa d’interès general
 Quan el nombre d’autoritzacions sigui limitat i els candidats, per tant,
hagin de ser seleccionats amb garanties d’imparcialitat i transparència.
Prèvia selecció dels candidats quan el nombre d’autoritzacions sigui
limitat (en aquest cas, la duració serà limitada) podent tenir en compte factors
com la política social, la protecció dels treballadors o del medi ambient...
Atorgades (o denegades) mitjançant procediments d’autorització clars,
objectius, públics, proporcionalment onerosos i amb silenci positiu
(excepte per raons imperioses d’interès general per serveis concrets) i
notificats de manera fefaent indicant motivació, termini i vies
d’impugnació.
ncolet@gencat.cat
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MANDAT GENERAL DE LLIURE PRESTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE
SERVEIS EN EL TERRITORI DE LA UNIÓ PER ALS PRESTADORS
D’UN DELS PAÏSOS MEMBRES SENSE RESTRICCIONS NO
JUSTIFICADES
RÈGIM D’EXCEPCIONS AL MANDAT GENERAL essencialment coincident amb
l’anterior:
Condicions bàsiques per poder-la exigir:
a) No discriminació
b) Necessitat justificada per raons d’ordre públic, de seguretat pública, de salut pública o de
protecció del medi ambient
c) Proporcionalitat
Això, sempre i quan:
a) no existeixin solapaments amb requeriments i controls ja aplicats
b) l’accés a la prestació del servei sigui de caràcter nacional
c) l’autorització sigui il·limitada en el temps
I mai poden tenir determinats efectes prohibits (per exemple, ser discriminatòries)

Així mateix, es preveu l’excepció quan l’Estat membre hagi d’aplicar les seves disposicions en
matèria de condicions d’ocupació, incloses les establertes per convenis col·lectius.

ncolet@gencat.cat
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L’objectiu és garantir l’accés als serveis de prestadors d’altres
estats membres de la unió



L’eix és suprimir obstacles o requisits discriminatoris per a l’ús de
determinats serveis



És condició necessària l’adopció de mesures de confiança en la
qualitat dels serveis prestats (polítiques de qualitat)

ncolet@gencat.cat
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Punts de contacte amb la Comissió



Comprovacions requerides entre autoritats dels estats membres



Xarxa europea d’autoritats dels estats membres



Sistema electrònic d’intercanvi d’informació entre els estats
membres (IMI)



Programa de convergència o seguiment de resultats

ncolet@gencat.cat
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La transposició per part de l’Estat, es basa en l’adopció de dues
normes amb rang de Llei:
1. L’anomenada “llei paraigües”: és l’instrument normatiu amb el
que es disposa una adaptació general de la legislació espanyola a
la DS: LA LLEI 17/2009, DE 23 DE NOVEMBRE, SOBRE EL
LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU
EXERCICI (BOE NÚM.283, DE 24 DE NOVEMBRE)
2. L’anomenada “llei omnibus”: és l’instrument normatiu amb el que
es procedeix a una modificació puntual de les diferents normes
legals sectorials afectades per les previsions de la DS.

ncolet@gencat.cat
16

Dues funcions bàsiques:
1. Transposar la DS (dintre del termini?)
2. Assumir com a element fonamental de política econòmica
liberalització del sector serveis

la

Efectes:
1. Horitzontal envers la totalitat del dret intern
2. Respecte dels tres nivells d’administració: estatal, autonòmica i local

Terminis:
Entrada en vigor general: 30 dies des del dia següent a la publicació al BOE
Un mes des de l’entrada en vigor per sotmetre a Corts un projecte de Llei que, en el
marc de les seves competències, adapti les disposicions vigents amb rang de Llei (Llei
òmnibus)
Les CCAA i les CCLL tenen fins el 26 de desembre de 2009 per comunicar les
disposicions legals i reglamentàries que hagin modificat per a efectuar l’adaptació a la
DS i a la pròpia Llei 17/2009
ncolet@gencat.cat
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Continguts (Reprodueix les previsions de la DS en una part important)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Àmbit d’aplicació
Llibertat d’establiment: adopta expressament els requisits dels
procediments d’autorització que subsisteixin
Llibertat de prestació
Simplificació administrativa
Cooperació administrativa. El Comitè per a la millora de la regulació
de les activitats de serveis
Responsabilitat per incompliment. La possibilitat de compensació
de sancions a l’Estat contra les quantitats que aquest hagi de
transferir a l’AP causant (disposició final quarta)

Una sola autorització per tot el territori nacional
ncolet@gencat.cat
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PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE DIVERSES LLEIS PER A LA SEVA ADAPTACIÓ A
LA LLEI SOBRE EL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU EXERCICI
(BOCG NÚM. 30-12, DE 17 DE NOVEMBRE DE 2009). ES PREVEU L’ENTRADA EN VIGOR PER
AL 28 DE DESEMBRE DE 2009
PLANTEJAMENT: ESTENDRE ELS PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ A DETERMINATS NO
AFECTATS PER LA DS PER TAL DE MILLORAR L’ENTORN REGULATORI DEL SECTOR
SERVEIS I A LA SUPRESSIÓ EFECTIVA DE TRABES NO JUSTIFICADES O
DESPROPORCIONADES
Qüestions:
a)
La relació entre ordenaments: la disposició addicional sisena del projecte
b)
Els àmbits que s’han detectat en el procés de revisió com a susceptibles de modificació o
d’adaptació. Alguns exemples:
a)
Administració pública
b)
Economia i Hisenda
c)
Indústria
d)
Justícia
e)
Medi Ambient
f)
Salut
g)
Agricultura
h)
Vivenda, construcció, sòl i urbanisme
i)
Normativa col·legial
ncolet@gencat.cat
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ARTICLE 189 DE L’EAC 2006: LA GENERALITAT APLICA I EXECUTA EL DRET DE
LAUNIÓ EUROPEA EN L’ÀMBIT DE LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
INSTRUMENT NORMATIU: PROJECTE DE LLEI DE BASES DE DELEGACIÓ EN EL
GOVERN PER A L’ADEQUACIÓ DE NORMES AMB RANG DE LLEI A LA
DIRECTIVA 2006/123/CE (ARTICLE 63 EAC 2006).
ABAST DE LA DELEGACIÓ: MATÈRIES INCLOSES EN L’ANNEX DE LA LLEI DE
BASES
ENTRADA EN VIGOR: L’ENDEMÀ DE LA SEVA PUBLICACIÓ AL DOGC
TERMINI D’EXECUCIÓ: 6 MESOS A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR
EXECUCIÓ DE LA DELEGACIÓ: MITJANÇANT UN O MÉS DECRETS LEGISLATIUS
SUBJECTES A INFORME PRECEPTIU PREVI DE LA COMISSIÓ JURÍDICA
ASSESSORA + DONAR-NE COMPTE AL PARLAMENT PER AL PROCEDIMENT DE
CONTROL CORRESPONENT
ncolet@gencat.cat
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Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica
Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior
Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals
Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris
Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
La llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del col·legi de joiers, orfebres, de
rellotgers i de gemmòlegs de Catalunya
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels
col·legis professionals
Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial

ncolet@gencat.cat
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PRESTADORS DE
SERVEIS

MERCAT INTERIOR DE
SERVEIS: AP REGULADORA
(DIRECTIVA DE SERVEIS)
MERCAT PÚBLIC

ACCÉS

DE SERVEIS: AP
CLIENT
(DIRECTIVES DE
CP)
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PRINCIPIS
DERIVATS DEL
TRACTAT

DISPOSICION
S DE ELS
DCP

DISPOSICIO
NS DE LA DS
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DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA...

L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT COM A PODER
PÚBLIC: REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’ACCÉS
ALS MERCATS

-

Garantia d’aplicació dels principis generals del tractat en totes les
fases del procediment contractual
Condicions d’acreditació de la capacitat i de la solvència a efectes
de la contractació pública

ncolet@gencat.cat
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DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA...

DEL

-

-

L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT COM A USUARI
SERVEI – CLIENT

En tant que usuari gaudeix de tots els drets establerts en la DS i
altra normativa aplicable per als destinataris dels serveis dintre de la
UE
Cal tenir en compte les característiques, els requeriments i els
condicionants sectorials a l’hora de definir i dissenyar cadascuna de
les contractacions (redacció de Plecs, criteris de selecció i
d’adjudicació, condicions d’execució, etc)
ncolet@gencat.cat
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Concepte de serveis urbans que concentra totes les activitats relacionades amb els serveis
que presten els organismes públics, com ara la recollida de residus sòlids urbans, neteja de
carrers i de mobiliari urbà, explotació d’abocadors, etc.
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