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Introducció

E

Per tal de donar resposta als objectius formatius del màxim nombre possible d’assistents, el programa, que necessàriament ha de tenir un marcat
component tècnic, recull temes molt variats que en aquests moments
constitueixen, per una raó o una altra, assumptes d’especial interès per als
tècnics locals i que incideixen en la seva activitat diària.
Per assolir aquest objectiu, la confecció del programa s’ha dut a terme atenent la informació recollida en les enquestes que es van rebre al final del
curs passat sobre quines són les matèries que tenen més interès per als
assistents. Les peticions de formació en algun camp específic per part
d’ajuntaments i, com s’ha indicat, els canvis normatius, han estat, també,
referents per establir el programa. Lògicament, el planejament i la gestió
urbanístics, la gestió ambiental i les noves tecnologies són, en aquests
moments, temes rellevants.
El Seminari s’inicia amb una sessió dedicada a la ciutat intel·ligent i la
mobilitat, on al costat de les smart cities s’analitzen dues experiències de
gran interès, com són les de les ciutats de Sant Cugat del Vallès i de VitoriaGasteiz. Al maig la sessió es dedica a la modificació recent de la Llei d’urbanisme, que introdueix canvis significatius, i a l’anàlisi del tractament del sòl
no urbanitzable, sempre problemàtic. Unes eines al nostre abast, com són
els indicadors i el GIS, i l’aprofitament urbanístic són l’objecte de la tercera
sessió.

Introducció

n el marc del seu programa de formació, la Federació de Municipis
de Catalunya organitza, per tretzè any, el Seminari tècnic local, que
posa a disposició dels tècnics de l’Administració local amb l’objectiu de contribuir a la seva formació continuada. El Seminari és, a
més, un lloc de trobada dels tècnics al servei de l’Administració local, on, a
part de rebre formació sobre les novetats legislatives i la normativa tècnica, així com sobre «l’estat de l’art» de diferents matèries del seu interès,
poden intercanviar experiències amb altres companys que, probablement,
en el desenvolupament de la seva feina s’han trobat amb problemes similars.

Atenent el programa que proposem i la qualitat dels ponents, tots especialistes en els temes objecte d’estudi, creiem que enguany el Seminari serà,
també, d’interès per als tècnics locals, que, a més, tenen a la seva disposició
els diferents cursos especialitzats, de caràcter monogràfic, que organitza la
Federació de Municipis de Catalunya al llarg de l’any.
Ramon Arandes i Renú
Director del Seminari i cap del Projecte del nivell freàtic del Sector de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Barcelona.

Introducció

Després del parèntesi estival serà la gestió ambiental en el medi urbà
l’objecte d’estudi i, juntament amb el control del soroll i la contaminació
lluminosa, abordarem un tema nou per a nosaltres, com són els sistemes
geotèrmics. No podia faltar una sessió dedicada a les valoracions urbanístiques, constant els darrers anys i d’actualitat per la reforma recent del
Reglament de la Llei del sòl. Al planejament urbanístic s’hi dedica la sessió
de novembre, centrada en els problemes de la redacció i tramitació dels
diferents instruments i de les mesures que es plantegen des de la
Generalitat per optimitzar-los, que seran objecte d’una taula rodona. El
Seminari clourà amb una exposició per part dels seus responsables d’unes
eines informatives potents per als treballs urbanístics, com són el Registre
de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC) i el Mapa urbanístic de
Catalunya.

Ponències
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La ciutat intel·ligent i la mobilitat
La ciutat intel·ligent; l’Internet de les coses en el seu desenvolupament.
Marta Continente, llicenciada en ciències econòmiques i empresarials, responsable
del Projecte Smart Cities de l’AMB i especialista en disseny d’estratègies d’Internet i gestió
de sistemes d’informació per a les administracions públiques.
Experiència del municipi de Sant Cugat del Vallès.
Maria Serrano, directora de Tecnologia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
L’experiència de Vitoria-Gasteiz en la mobilitat sostenible.
Mónica Ibarrondo, cap del Centre d’Estudis Ambientals de Vitoria-Gasteiz

Ciutat intel·ligent;
L 'Internet de les coses en el seu
desenvolupament

Marta Continente Gonzalo
Projectes Smart Cities
Àrea Metropolitana de Barcelona
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I. Ciutat Intel·ligent (Smart City): què és i per què és important

MIT: Ciutats intel·ligents: Visió
El Grup de Ciutats Intel·ligents persegueix la sostenibilitat, l'habitabilitat i l'equitat social mitjançant la
innovació tecnològica i el disseny.

“... Des de la nostra perspectiva les ciutats són sistemes de sistemes, el que
ofereix noves oportunitats per introduir sistemes nerviosos digitals, capacitats de
resposta intel·ligent i optimització a cadascun dels nivells d'integració dels
sistemes des dels dispositius personals i els electrodomèstics (una preocupació
sistemes,
històrica del MIT Media Lab) a la dels edificis, i en última instància els de ciutats i
regions urbanes senceres.
Per una altre part, a través de la comunicació creuada entre els sistemes
nerviosos digitals –per exemple els dels sistemes de gestió de la mobilitat i de la
distribució d’energia de les ciutats– es fa possible coordinar l'operació dels
diferents sistemes per aconseguir importants eficiències i beneficis en suport de la
sostenibilitat. …”
Professor William J. Mitchell (1944-2010),
former
dean
off MIT's
f
d
MIT' School
S h l
of Architecture and Planning
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I. Ciutat Intel·ligent (Smart City): què és i per què és important

SMART
TERRITORI
CONJUNTURA
IMPACTE
MARCA

El concepte de Smart Cities sembla girar al voltant
de 6 àmbits específics: Smart Mobility, Smart
Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart
People i Smart Governance.
Tots els àmbits anteriors presenten unes fortes
interdependències quan s’analitzen des de la
perspectiva
p
p
de les g
grans conurbacions urbanes,, el
que justificaria abordar-los de forma integrada.
L’actual conjuntura sòcio-econòmica exigeix aplicar
nous models de cooperació públic
públic-privada
privada
Aprofitar les economies d'escala i d’abast
associades als projectes de Smart Cities en uns
àmbits de ciutat i de conurbació urbana milloraria
significativament l’impacte potencial.
Smart Cities és un component essencial en la
competència entre grans metròpolis a nivell global,
recolzant l’atractiu
l atractiu per inversors
inversors, talent i economia
productiva i del coneixement.
4

I. CIUTATS INTEL·LIGENTS: QUÈ ÉS I PER QUÈ ÉS IMPORTANT
L’àmbit metropolità
p
facilita una dimensió q
que p
permet competir
p
amb g
grans aglomeracions
g
urbanes. El repte
p p
per
la incorporació de noves empreses serà garantir que s’ofereixin les millors infraestructures i serveis.
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ANATOMY OF A
SMART CITY

UN
MON
URBÀ
"El XIX va ser un segle
d'imperis, el XX va ser un
segle
l d'estats-nació
d' t t
ió i ell
segle XXI serà un segle
de ciutats”.
W.Webb
ex-alcalde
e
alcalde de Den
Denver
er

I. Ciutat Intel·ligent (Smart City): què és i per què és important

L’ESCALA
IMPORTA
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CALDRÀ DIFERENCIAR
DIFERENCIAR-SE
SE PER COMPETIR
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PLATAFORMES
I MULTIPLES
XARXES
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I. Ciutat Intel·ligent (Smart City): què és i per què és important
COMPLEXITAT: múltiples tecnologies en evolució constant

10

II. Reptes i oportunitats per les administracions
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II. Reptes i oportunitats per les administracions
Noves demandes i nous serveis

Un nou entorn per desenvolupar
noves solucions de gestió de la
ciutat i d’informació i servei per qui
les fa servir ...

?

... un model integral de visió de la ciutat
12

II. Reptes i oportunitats per les administracions
1 Satisfer noves demandes ciutadanes de servei
1.
• Millorar la capacitat d’anticipació de les administracions, en un marc de
reduccions pressupostaries, per abordar amb agilitat els riscos i
oportunitats que acompanyen els gran canvis
prestació de serveis integrant
g
les noves
• Facilitar la innovació en la p
dinàmiques ciutadanes.
• Utilitzar sistemes múltiples que permetin la presa de decisions en
col·laboració amb la ciutadania, empreses i administracions, garantint la
sostenibilitat del sistema de serveis públics i una gestió més eficient

13

II. Reptes i oportunitats per les administracions

2. Re-enginyeria: per uns serveis més eficients i una adaptació àgil als
canvis
• Les nostres ciutats ja disposen d'intel·ligència en els seus sistemes
d’informació i en la prestació de serveis. Les noves solucions “smart”
permetran sobreposar
p
p
informació digital
g
a la infraestructura física, facilitant la
re-enginyeria de les ciutats i modelitzant el seu funcionament
• Els futurs paisatges urbans semblaran el mateix a primera vista, però
seran densos en milions de dades de nous sensors i actuadors. La
xarxa és el facilitador dels territoris intel·ligents i ens dona la oportunitat
per impulsar un nou model urbà que permeti un creixement sostenible

14

I. Ciutat Intel·ligent (Smart City): què és i per què és important
El creixement
i
t previst
i t a mig
i ttermini
i i d’i
d’instal·lació
t l l ió d
de nous di
dispositius
iti a lla
via pública planteja tendències mai observades fins ara

Internet

Mòbil

ADSL

GPS

2.0

Internet de les coses

+4.000
+4
000 Sensors
1.700 Semàfors
140 Càmeres
88 Pilones
462 Vehicles
6.200 PCs + 1.000 PDAs
70 Fonts
>800 punts 63 Escales
6.000 PCs
mecàniques
WiFi
68 Pàrking
4 500 PCs
4.500
PC
156 Edificis
Edifi i
14 Radars
144 Edificis
Etc...
55 Edificis

35 PCs
4 Edificis

1985

1995

2000
X
Xarxes
actuals
l

2009

2010

Futur

N
Nova
generació
ió
* Edificis connectats a la xarxa de fibra òptica municipal a Barcelona
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3 Internet de les coses
3.
• No fa tants anys la irrupció d’Internet va canviar rotundament la nostra forma
de treball
treball, cada onada de nova tecnologia ens ha permès millorar
exponencialment el resultat de la nostre feina. Avui explorem les
possibilitats que ens ofereix el internet de les coses tant en la
visualització, com en el modelat de les infraestructures, per oferir uns
serveis públics innovadors.
• Els sensors i actuadors introduïts a tot arreu,, sobreposats
p
a la realitat,,
produint quantitats massives de dades i requerint una gestió complexa
comportarà un increment de la demanda d’infraestructures digitals
sofisticades (xarxes de quarta generació, xarxa IP, telefonia mòbil, GPS ...).
a tot el territori.
• La utilització de la xarxa com a quarta utilitat (a més de la electricitat,
l’aigua i el gas natural) permetrà que les ciutats puguin integrar varis sistemes
i les farà més eficients i sostenibles.
.
16
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4. Noves plataformes tecnològiques, més complexitat i nous hàbits
• Les noves plataformes tecnològiques facilitaran la innovació en la
prestació de serveis. Així mateix, és fa palesa la complexitat que comporta
la interacció que enllaça ecosistemes naturals amb infraestructures que
mouen les energies, persones, bens, residus i aigua.
• La utilització massiva de les xarxes de col·laboració en línia i una
comprensió avançada de milions d’accions de la gent dia a dia, facilitarà
l’anàlisi en temps real dels nous hàbits i estils de vida dels nostres
conciutadans.
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II. Reptes i oportunitats per les administracions

…a una convergència tecnològica que permet la creació de plataformes multiservei i la
Plataformes
integradores
comunicació
entre
serveis

Accés remot

Semàfors

Càmeres

Transport

Gestió Flotes

La xarxa IP com a
plataforma de serveis
Medi Ambient

Seguretat
Sistemes
Informació
Corporatius

Emergències
Mobilitat
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Evolució de les xarxes a la ciutat
D’una visió vertical….
IMI

GUB

Transit

BSM

Mediambient.

Seguretat

Rondes

Internet

....
Internet

Internet

WAN
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Facilitar l’ús intensiu de les TIC a l’espai públic de la ciutat requereix d’una actuació
coordinada en tots aquells elements de la cadena de valor que facilita la generació
g
de nous serveis i una gestió avançada de l’espai públic.

Domini Públic Immaterial

Domini Públic Material

Desenvolupament
Desenvolupament TIC
TIC

Planificació de ciutat

21
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LL’espai
espai urbà

Domini Públic Material

Una planificació
U
l ifi ió d
de ciutat
i t t que
possibiliti la creació
d’infraestructures i faciliti la
generació de xarxes i el
desplegament de dispositius a la
via pública és clau per al correcte
desenvolupament del model de
gestió de la ciutat

Elements constitutius de la cadena de valor:

22
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Les iinfraestructures
L
f
t t
tradicionals
t di i
l h
han d
de ser
redissenyades per facilitar la seva incorporació a
tots els nivells
Actuacions a gran escala (22@ o Sagrera) o
renovacions viàries parcials (Ronda del mig)
permeten modificar l’espai
l espai urbà i adequar
adequar-lo
lo a les
noves necessitats

construïdes: 11,93 Km
en construcció: 12,59 Km

Calefacció 38,5MW
Refrigeració 59,5MW

Recollida selectiva d’escombreries

Nous sistemes de calefacció i
refrigeració

28 Km
xarxa elèctrica

Noves xarxes elèctriques

50 Km galeries
36 Km fibra fosca

Galeries soterrades

Font Proyecto 22@Barcelona. 100m€ invertidos. 50% completado
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F
Foto
R
Rojo
j
Parquímetre
Bus 3 (WiFi)
Bus 4 (f.o.)
Seu (f.o.)
Càmara TV (f.o.)

2

2

2

2

Fibra IInicial
Fib
i i l
Fibra Final
Coure

Cruïlla

6

Bus 3

1

Canalización
perimetral

Una ordenació de
l’espai públic que
permet reduir el
temps i inversió
necessaris per a la
incorporació de
nous serveis

5
6

Seu
Corporativa

A centraal Zona
Concenttrador

Bus 4

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

Wi‐Fi Mesh
Wi‐Fi Mesh

U‐Ring

U Base
U‐Base
Sensor Zona Blava
Aplicació

Sensor
humitat

Sensors
contenidors

Informació Raw
dels sensors
Sensor
Cruïlles

II. Reptes i oportunitats per les administracions
Plataformes integradores:
g
Domini Públic immaterial

Una plataforma que faciliti eines per al desenvolupament de serveis avançats
i obri oportunitats per a la generació de valor afegit per part de tercers:
• Interoperabilitat amb d’altres administracions o entitats
• Obertura de dades a tercers (Open Data)
• Eines p
per al desenvolupament
de noves solucions
p
25

Cadena de
C
e valor
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II. Reptes i oportunitats per les administracions
5. Una ciutat construïda per la ciutadania i per a la ciutadania
“smart city acabaría por ampliar la capacidad de control de la ciudadanía y por
disminuir el p
potencial de p
participación
p
ciudadana al incrementar la aparente
p
complejidad y el automatismo en la toma de decisiones”. Juan Freire
Mark Shepard parla de sentient city (ciudad sensible). Considera insuficient
la Internet of things (objectes connectats) i parla d’una “nova esfera pública de
les coses”.
Ethel Baraona i César Reyes, a cercant les neurones de la smart city,
reflexionen: “Las auténticas ciudades inteligentes no dependen de la
tecnología, si no de las conexiones entre sus neuronass, que son las personas
( i d d
(ciudadanos
y agentes
t d
de gestión)”
tió )”
Ciudades de código aberto Doménico di Siena) front l’ urbanisme
e cloent Tales of things (una
excloent.
( na iniciati
iniciativa
a anglesa q
que
e incorpora narracions de la
societat sobre objectes) front a Internet of things.
Recull Fundación Robo
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II.II.REPTES
PERles
LES
ADMINISTRACIONS
ReptesI iOPORTUNIATS
oportunitats per
administracions

6. OPEN DATA:
6
DATA empoderament,
d
t ttransparència,
è i col·laboració
ll b
ió i
participació
• Una filosofia i una pràctica perquè les dades siguin de lliure accés per a
tothom, reduint les limitacions tècniques, les restriccions legals o
altres mecanismes de control.
• Donant accés al conjunt de la ciutadania, empreses i institucions.
• Fomentant des del sector públic:
• La transparència: consultar i tractament de les dades
• L
L’eficiència:
eficiència: possibilitat de crear nous serveis ciutadans, també per
organitzacions i empreses
• La igualtat d’oportunitats a l’hora de crear valor. perquè l’accés és
g
el mateix p
per tothom a l’hora de crear aplicacions
p
o fer negocis.
g
igual
• Les
de les dades obertes estan sotmeses a les
lleis de reutilització de la informació del sector públic.
29
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OPEN DATA / “Les dades són el nou or”
Neelie Kroes
Vice-Presidenta de la Comissió Europea responsable de l'Agenda Digital

“...Durant el primer semestre de 2012 les dades de la pròpia Comissió Europea estaran disponibles de forma lliure, oberta i fàcilment
utilitzables en ordinadors des d'un únic portal. Estarem impulsant als altres organismes i institucions a unir-se a nosaltres.
Estem practicant el que prediquem. Reptarem als Estats membres a superar-nos.
E segon lllloc estem
En
t
proposantt h
harmonitzar
it
lla fforma en que els
l E
Estats
t t membres
b
ffaran accessibles
ibl lles seves d
dades
d públiques.
úbli
Això hauria de permetre a les empreses obtenir els beneficis del mercat únic. Es tracta d’una revolució.
En comptes de necessitar autoritzacions complicades, automàticament es permetrà utilitzar les dades públiques que es necessitin.
En comptes d'haver de pagar alts preus per aquestes dades, les taxes s'hauran de limitar als costos marginals.
Això incrementarà les oportunitats de negoci de forma molt substancial.
També estem proposant la inclusió de material cultural molt valuós, procedent de biblioteques, arxius i museus.
En aquests casos, la reutilització serà opcional i no gratuïta, excepte si el museu opta per l'opció lliure. Aquesta excepció donarà
protecció a les institucions culturals q
p
que tinguin
g
una vulnerabilitat comercial p
particular.
La Directiva revisada necessitarà l'aprovació del Parlament i del Consell Europeu.
Però el veritable missatge que vull enviar avui a les autoritats públiques és: no espereu a que aquest paquet de mesures es
converteixi en llei .
Vostès poden donar accés a les seves dades ara - i generar ingressos i llocs de treball
treball, i fins i tot contribuir a estalviar diners a partir
de la millor informació i de les decisions que es derivaran.
També proposem a les empreses privades: obrin les seves dades per a generar nous serveis.
Senyores i Senyors, el meu missatge d'avui és que les dades són d'or. Tenim una mina d'or enorme en l'administració pública.
Comencem a extreure’l.”
extreure l.
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OPEN DATA / Nivells de Qualitat en l’alliberament de dades segons W3C

31

III. Nous models de cooperació per competir a nivell global
I.

Marc europeu

II. Cooperació públic-privada
III. Sinergies entre administracions
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III. Nous models de cooperació per competir a nivell global
Marc Europeu
CONTEXT
EUROPEU:
Hi han grans línies d’actuació que incideixen en la evolució dels serveis digitals, i que
obren un ampli espai d’oportunitat i de posicionament d’una gran conurbació com la de
Barcelona. A mode d’exemple:
•

Digital Agenda for Europe: per obtenir els beneficis econòmics i socials
sostenibles que poden derivar d’un mercat únic digital basat en una internet ràpida i
ultra-ràpida
ultra
ràpida i en unes aplicacions interoperables

•

Europa amb els Ciutadans 2014-2020: per donar suport en activitats de
sensibilització i coneixement de la ciutadania sobre UE, fomentant la participació
ciutadana
i t d
en activitats
ti it t cíviques
í i
id
democràtiques.
àti
L’
L’any 2013 serà
à l’A
l’Any Europeu
E
dels Ciutadans

•

Urban Europe:
p una iniciativa de p
programació
g
conjunta
j
per aconseguir
p
g un
desenvolupament urbà sostenible

•

Future Internet: una aposta decidida per la evolució d’Internet, amb accions de
recerca i d
desenvolupament
l
t (FIRE – Future
F t
Internet
I t
t Research
R
h and
d Experimentation)
E
i
t ti )
i l’involucració d’actors públics i privats (FI-PPP Future Internet Public-Private
Partnership)
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III. Nous models de cooperació per competir a nivell global

CONTEXT EUROPEU:
Cooperació públic-privada:

• Centres d'excel·lència
d excel lència
• Quàdruple hèlix: empreses, universitats, administracions
públiques
p
q
i ciutadans
• PPP – Públic–Private Partnership
http://en.wikipedia.org/wiki/Public–private_partnership

• PFI – Private Finance Initiative
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_finance_initiative

• Convenis per la innovació + compra pública:
- Compra publica innovadora
- Diàlegs
g competitius
p
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III. NOUS
ODEde
DEcooperació
COOPERACIÓ
COMPETIR
A NIVELL
GLOBAL
III. Nous
models
perPER
competir
a nivell
global

CONTEXT
EUROPEU:
Si
Sinergies
i entre
t administracions:
d i i t
i
I.

Conurbació de Barcelona: sinèrgies entre tots els
actors

II. Ajuntaments: ciutats i viles
III. Àrea Metropolitana de Barcelona
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IV. Primeres idees per projectes Smart Cities
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IV. Primeres idees per un full de ruta de projectes Smart Cities

Un Territori “Smart”
amb xarxes més
integrades
IInvolucrar
l
lla ciutadania
i t d i en els
l
projectes de les ciutats i del
territori i facilitar la seva
participació activa

Transversalitat
en el territori
Iniciatives per un
territori més verd

Participació
ciutadana

A
Aconseguir
i lla contribució
t ib ió
activa del sector privat en
els projectes del territori i
de les ciutats

Sostenibilitat

EIXOS
Contribució
sector p
privat

Millorar la imatge del territori
en l'àmbit internacional per ferlo més atractiu a inversors i
visites
i it

Projecció
j ió del
d l
territori

Qualitat de
vida

Eficiència

Millores en la qualitat de vida
de les persones: ciutadans i
treballadors

Aconseguir més amb els
recursos disponibles

IV. Primeres idees per un full de ruta de projectes Smart Cities
Aquest anàlisis ha estat desenvolupat en base a l’estudi dels diferents enfocaments per
aquesta nova disciplina,
di i li
fil
filtrant aquelles
ll peculiaritats
li i
teòriques
òi
que no apliquen
li
all cas
de l’Àrea Metropolitana.
Es proposa, en una primera fase, organitzar els projectes al voltant de quatre grups.

“Smart Cities”
Visió conceptual

MODELS
conceptuals

Solucionstipus

Anàlisi del
posicionament
estratègic en
“Smart Cities” de
la conurbació
urbana de
Barcelona en
relació al mon

Noves oportunitats de
cooperació

Marc
Europeu

Sinergies

entre
admi.

Coop.
Públicprivada

Entrevistes
E
t i t amb
b Ajuntaments
Aj t
t iÀ
Àrea
Metropolitana:
Projectes mon local

Projectes rellevants

PROJECTES FASE I
I
I.

PROJECTES EUROPEUS:

II. PROJECTES ÀREA
II
METROPOLITANA:

III IDENTIFICACIÓ
D’ECONOMIES
D’ESCALA

IV. PILOTS MUNICIPALS
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I V. Primeres idees per un full de ruta de projectes Smart Cities

Projectes mon local:
• PILOTS DE NOUS PROJECTES DIGITALS:
INFORMACIÓ,
Ó ENERGIA, CICLE DE L’AIGÜA
Ü
Sondes, Wi Fi ciutadà, cotxes elèctrics, mesura contaminació, platges, ...
• INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ:
COMUNICACIÓ
Multicanalitat: web, APPS, Widgets, Butlletins electrònics, OAC, Butlletins.
“Ubiqüitat”: Mòbil, PDA. “Participació” “Noves dinàmiques socials i digitals”
• SISTEMES D’INFORMACIÓ: BBDD I e ADMINISTRACIÓ
BBDD, Seu electrònica, carpeta ciutadana, tràmits online, ..
Eines: Formularis dinàmics
dinàmics. …
• INFRAESTRUCTURES
Connectivitat limitada en zones aïllades,
aïllades incidir en la priorització en els grans
projectes de desplegament
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I V. Primeres idees per un full de ruta de projectes Smart Cities

The City Protocol
La creixent rellevància de les noves tecnologies i el seu impacte sobre la
transformació́ de les ciutats fa necessari disposar d'un sistema de certificació́ de
ciutats
i t t propii de
d lla societat
i t td
de lla iinformació.
f
ió́ Aquest
A
t ha
h de
d mesurar ell grau
d'eficiència i qualitat de les ciutats a partir d'indicadors que avaluïn aspectes
estructurals, funcionals, metabòlics i socials de la ciutat en el curt, mig i llarg
termini.
termini
L'aposta de Barcelona, en aquest sentit, és The City Protocol. Aquesta iniciativa
incorporarà̀ ciutats, empreses i centres de coneixement capdavanters en el
desenvolupament i la transformació
transformació́ urbana,
urbana amb la finalitat de crear un estàndard
d'avaluació́ mundial. Aquesta proposta és prioritària de cara a definir futurs
models, propostes, projectes i solucions.
Barcelona compta ja amb una primera proposta d'indicadors
d indicadors. Aquesta haurà̀
haurà de ser
debatuda de forma oberta i col·laborativa i actualitzada en funció́ de les
transformacions socials, culturals, tecnològiques, mediambientals i econòmiques
de cada moment.
The City Protocol impulsarà̀ l'economia de la innovació́ urbana fomentant la
definició́ d'estàndards, la integració́ de plataformes i el desenvolupament
tecnològic
g de solucions urbanes amb l'objectiu
j
de millorar l'eficiència en l'ús de
recursos, la sostenibilitat ambiental i el progrés social i econòmic de les ciutats.
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I V. Primeres idees per un full de ruta de projectes Smart Cities

Nous escenaris p
per nous hàbits
Els tècnics quan projecten determinen l’escenari on passaran les coses, per
t t estan
tant
t condicionant
di i
t la
l demanda
d
d que es pott produir
d i en una ciutat.
i t t
Amb posterioritat a la seva actuació, els industrials creen un entorn de provisió
de serveis que possibiliten i condicionen el consum
consum.
La Smart City neix de l’aplicació de serveis TIC a les necessitats de gestió i
generació de serveis des de les ciutat ja existents
existents, semblaria a priori molt
allunyada de l’actuació dels tècnics.
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I V. Primeres idees per un full de ruta de projectes Smart Cities

Sostenibilitat i infraestructures
Per construir les smart cities del futur, hem de ser capaços d’abstraure’ns de la
realitat de les ciutats actuals p
per crear nous entorns ciutadans adaptats
p
als
nous hàbits de consum, que s’han de recolzar en:
•

Sostenibilitat en els terrenys del medi ambient, l’energia, el transport públic,
la integració social i la prosperitat econòmica

•

Desenvolupament d’infraestructures de telecomunicacions i d’energia de
suport al desplegament de l’activitat
’
per part dels agents que hi
proporcionen serveis

Més que mai,
Mé
i els
l tècnics
tè i
han
h de
d preocupar-se de
d com es gestionarà
ti
à allò
llò
que construiran, i han d’entrar en el terreny de la Smart City com a una via
de desenvolupament professional en aquest moment, en lloc de delegar
aquestes funcions exclusivament e l’entorn
l entorn de la indústria o les noves
tecnologies.
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Experiència del municipi de Sant
Cugat del Vallès.

Maria Serrano,
Directora de Tecnologia
jAuntament de Sant Cugat del Vallès

Existeixen diferents models de ciutat “smart”:
• amb el focus en l’energia, en el medi ambient, en la mobilitat/transport...
• grans ciutats en creixement en països en desenvolupament o ciutats europees madures
• ....
El factor comú es que la innovació és la base de la transformació
¿P l
¿Parlem
d tecnologia?
de
t
l i ? No
N
No es tracta de crear per se un sistema de sistemes o aplicar la Internet de les coses, es
tracta de mirar el model de ciutat i aprofitar solucions innovadores (tecnològiques o no)
per tal de donar resposta als reptes de la ciutat, per gestionar‐la millor i planificar el
futur‐

1

2

No us explicaré la història de la ciutat de Sant Cugat, però deixeu‐me començar amb
aquesta petita píndola
Al segle IX, Sant Cugat era un centre de coneixement i innovació: el Monestir benedictí
era una referència artística i cultural a l’àrea: escriptura i eines de treball (per desgràcia,
no patentades /).
Una cultura innovadora, a la seva escala que aplicava “innovació” a la manera en que
sempre s’havien fet les coses, per millorar.

3

Ara, explicarem com varem arribar a definir el nostre model Smart City
Anem una mica endavant fins als darrers 20 anys
La ciutat va crèixer depressa:
dels 15.000 habitants als 85.000
Ai ò va significar
Això
i ifi noves necessitats
it t per a la
l població
bl ió creixent:
i t
biblioteques, centres esportius, serveis comunitaris, centres de salut, urbanització de
carrers, transport,…
La gent s’ha acostumat a votar els polítics per promoure el desenvolupament urbà.

4

Què va passar després?
El 2007 les coses van començar a canviar: el creixement va començar a disminuir i va
aparèixer la crisi econòmica.
El creixement de la població s’ha estabilitzat, igual que el creixement urbà.
Els ingressos municipals han disminuït.
Els ciutadans són molt exigents i estan preocupats pel medi ambient.
Deixeu‐me que posi un exemple d’indicador. Tot i que Sant Cugat gaudeix d’un entorn
verd i que no tenim ràtios de contaminació gairebé alts,
segons un estudi del RACC, el 30% dels vehicles que circulen pel centre de Sant Cugat
està buscant aparcament. Una reducció de només 2 minuts comportaria estalviar tones
de CO2 per any.
Sempre hi ha espai per la millora. Y no es tracta únicament de les emissions, parlem de
consum de benzina, de estalvi de temps de la gent que busca aparcament, a la fi, de
qualitat de vida.
Ens enfrontem a grans reptes
•per gestionar aquesta ciutat madura (no som Singapur o Hong Kong. Barcelona tampoc,
hi ha una a només a Catalunya)
y )
•per conduir‐la cap al model de futur

5

Quin és el model de futur de Sant Cugat?
Primer de tot hem de fer la diagnosi de quina ciutat tenim avui i després definir
la visió: com volem que sigui la ciutat del futur

6

Això vol dir que el desenvolupament de Sant Cugat i les condicions actuals demanen:
•Una evolució del model econòmic, social imediambiental cap a un de més SOSTENIBLE
ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL
•Un desenvolupament basat en la INNOVACIÓ I CREATIVITAT
•Impulsat per un Ajuntament compromès la TRANSPARÈNCIA I L’ÈTICA
Per tant la nostra Missió (Com volem arribar
arribar‐hi?)
hi?) és aportar:
Una gestió dels recursos eficient + el manteniment de la qualitat dels serveis
oferts per l’Ajuntament + cura del medi ambient + i promoure la competitivitat
econòmica
Senzill, oi? Ens agraden els reptes?

7

A continuació, s’ha de seguir desenvolupant el model: valors, objectius, dimensions,.....

8

... Des de la nostra realitat com a ciutat
S’ha de fer un exercici realista i consensuat per definir un veritable DAFO

9

El nostre model de gestió, el PACTE, és un model d’alineament de la
organització:
EQUIP DE GOVERN
Defineix la Visió i la Missió de l’Ajuntament
GERÈNCIA I DIRECCIÓ
Concreta els Objectius Estratègics de mandat en Objectius de Gestió de mandat.
mandat
COMANDAMENTS
Concreta els Objectius de Gestió de mandat en Objectius Funcionals anuals i
Accions
EQUIP HUMÀ AJUNTAMENT
Els Objectius Personals d’avaluació de l’acompliment anual estan lligats als
objectius funcionals i accions a dur a terme.
terme
Alineant així els objectius als diferents nivells de l’organització.
Es impresindible la formació i el foment d’una cultura interna, no solsament la
participació ciutadana i dels agents de la ciutat, Es tracta de crear una nova
cultura de gestió.
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Totes les accions, projectes, pressupost i recursos estan alineats amb els objectius.
Tots els resultats es mesuren, tant a nivell d’indicadors, com d’avaluació dels treballadors
que han de assolir uns objectius personals derivats del PACTE.
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Si creiem que la transformació urbana és una responsabilitat, compartida per tots els
agents de la ciutat, que prioritzarà els beneficis per als ciutadans.
Si creiem que l’ús de l’innovació I de les tecnologies pot ajudar a Sant Cugat a assolir els
objectius de reduir les emissions de CO2 i millorar la qualitat de vida i també per
promoure el desenvolupament econòmic i l’ocupació local.
… Arribem a les claus del Pla Sant Cugat Smart City

Visió Smart Sant Cugat: aplicar solucions innovadores i tecnològiques per a una gestió
de serveis més eficient i sostenible.
L’objectiu
L’
bj ti no éés altre
lt que millorar
ill
l qualitat
la
lit t d
de vida
id d
de lla ciutadania
i t d i ttott optimitzant
ti it t
recursos amb l’ajut de la innovació i la tecnologia
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Eixos definits al Pla Estratègic Sant Cugat Smart City.
Ai í tots
Així,
t t els
l focus
f
apunten
t all ciutadà,
i t dà que éés ell centre
t d’interès.
d’i t è El pla
l integra
i t
aspectes molt diversos i aposta per una millora global en la gestió, cosa que
integra aspectes tan diversos com la governança, els serveis al ciutadà, la
mobilitat, els serveis urbans i el medi ambient.
Una de les claus del Pla es la transversalitat. S’han de aprofitar les sinèrgies per
ser més eficients.
Els plans de mobilitat, sostenibilitat, educació, participació o innovació locals
parlar i traballar conjuntament
j
com peces
p
del mateix
comencen així a p
engranatge.
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El nostre model de gestió sostenible basat en la innovació és com una pizza
1. Hem d’identificar nous reptes que ha d’afrontar la ciutat oferint serveis d’alta qualitat
en totes les activitats bàsiques.
Aquests reptes són transversals, en alienació amb els objectius estratègics de la ciutat.
2. Hem de crear les condicions per arribar al model de futur que hem definit
2. I, per sobre de tot volem promoure la competitivitat econòmica de la ciutat, per això
el nostre compromís és impulsar la creativitat i el coneixement com a base per
l’activitat d’emprenedoria.
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Per sota, podem trober el model tecnològic que ha de donar suport en algun moment a
totes les iniciatives.
Els serveis basats en les TIC també haurien d’oferir un enfocament integrat per trobar
l’eficiència i la qualitat en totes les solucions.
Per a nosaltres, aquestes solucions basades en les TIC es basen en tres capes tècniques:

15

Recollida de dades
•

•
•

Necessitem informació en temps real dels sensors, càmeres, xarxes socials…. Perquè
les decisions de gestió han d’estar basades en dades. És aquí on trobem la Internet
de les coses com part del sistema de recollida de dades.
La nostra alcaldessa sempre diu, i tots ens ho creiem, que les persones són els
nostres millors sensors.
No volem ser només una Ciutat Gadget.

16

Xarxes de comunicació
•

També necessitem xarxes de comunicació sense fils, el transport per a les dades cap
al centre de processos

•

Però només una xarxa unificada, per ser eficients. I les inversions sòn cares

•

Fins el gateway, els sistemes poden ser propietaris, però després han de traduir les
dades a un protocol estàndard únic.

L’anterior Pla Local d’Innovació va iniciat la planificació, desplegament i les actuacions de
les infraestructures de la xarxa, en funció de la estratègia de la ciutat.
Les capes tecnològiques són costoses i encara immadures, per tant s’ha d’anar amb
compte i preveure canvis tecnològics. Qui té el aeroport, pot llogar‐lo a les
companyes àrees, però no es tracta de posar aeroports a tot arreu
No oblidem que en el tema de les xarxes, igual que al transport, l’electricitat o l’aigua, hi
ha continuïtat territorial i, tant pel seu cost, pel seu impacte i per la pròpia
sostenibilitat tecnològica, s’han de trobar els mecanismes de col∙laboració entre
administracions.

17

Centre de gestió integrada
I, finalment, el cor de la solució:
El centre de control i gestió que ha d’incloure un marc d’aplicacions integrades.
I, per sobre, el SDK, Business Intelligence, la plataforma open data o aplicacions de
simulació d’escenaris futurs.
Per tant, hem definit el model Smart City que es completarà amb projectes específics,
sempre posant el ciutadà al centre del seu Pla Estratègic.
Tots aquests projectes estan integrats en programes transversals que comparteixen
solucions TIC smart per poder gestionar estalviant costos, compartint objectius
comuns i oferint open data, transparència i les condicions necessàries per impulsar
la competitivitat econòmica de la ciutat.

18

Si mirem ara des del punt de vista únicament de la mobilitat, ens trobem que les
solucions
l i
t
transversal
l ofereixen
f i
i f
informació
ió i control
t l per mesurar i gestionar
ti
cada
d servei,i
però no podem oblidar l’influència de les solucions d’altres àmbits per a la millora de les
emissions de CO2, la mobilitat, el soroll, la seguretat, etc..
Per tant s'entén que s’ha de canviar el model de organització o treball cap un més
transversal en els projectes i en els serveis que han de compartit la informació.
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La gran pregunta era: i ara que tenim un model i un pla, per on comencem?
Sant Cugat va deicidir que abans de enfrontar grans desplegaments havia de fer
una maqueta i va construït el primer Smart Street integrat de Catalunya.
Vídeo: http://vimeo.com/32444676
•

per provar diferents solucions per a la gestió urbana, mediambiental i de
mobilitat

•

p oferir un banc de p
per
proves real p
per a empreses
p
innovadores p
per p
provar les
seves solucions

•

per demostrar que són eficients per als serveis

•

per definir les necessitats reals i els estàndards abans d’afrontar el
desplegament global

Aquest carrer, que és una prova pilot, és un aparador de la innovació i de
l’ li ió de
l’aplicació
d les
l TIC a lla ciutat.
i
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Les solucions implantades ofereixen informació de gestió transversals i també ens donen
indicadors de l’influència de les solucions per a la millora de les emissions de CO2.
l’estalvi, la millora de la qualitat, etc...

21

Les solucions de mobilitat implantades ofereixen panells amb informació sobre places vacants, sobre
control de rutes,, sobre control del flux del trànsit,, autobusos,, etc.

22

Aquestes iniciatives són possibles gràcies a la col∙laboració público‐privada, que han
aportat la tecnologia al projecte.
És un model win‐win:
• les empreses poden prover les seves solucions innovadores en entorns reals
• les empreses rebren el feed back dels gestors i els ciutadans
• la ciutat pot testejar solucions abans de enfrontar un gran desplegament.

23

Sistema guiat d’aparcament PARKHELP.
Gràcies a una plataforma de sensors, aquest sistema detectarà les places lliures
d’aparcament del carrer. També hi haurà dos panells que donaran la informació
en temps real i que estaran situats a l’avinguda Pla del Vinyet.

24

Sistema guiat d’aparcament PARKHELP (2).
Aquest sistema concilia les polítiques de mobilitat amb la sostenibilitat
ambiental.
Es tracta de millorar la gestió del trànsit urbà tot estalviant energia i fent
disminuir la contaminació.
Aquest sistema permetrà:
Millorar la mobilitat a Sant Cugat i reduir el trànsit tot
augmentant la rotació i l’increment de l’ocupació de les
places lliures.
Disposar d’un servei d’informació al conductor que li permeti
reduir el temps i el cost del trajecte.
Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Millorar la gestió de l’aparcament amb informació en temps real
de l’estat d’ocupació, del nivell de rotació i del temps
d’ocupació.
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Sistema d’aparcament FASTPARK de Worldsensing
Solució integral per a la gestió de l’aparcament en ciutats.
Pilot basat en la gestió de places lliures d’ús i de càrrega i descàrrega des de la
rambla del Celler fins al carrer del Migdia.
Sensor d'ocupació instal∙lat a cada plaça, comunicació sense fils de baix consum
per retornar la informació
fins a Internet. Plataforma de ggestió de la informació p
en temps real als ciutadans mitjançant un Smart Phone o panells de visualització.
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Sistema d’aparcament FASTPARK de Worldsensing (2)
Beneficis immediats per a la ciutadania i la ciutat, tant ambientals com de trànsit,
de temps i econòmics.
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És un sistema que proporciona una gestió intel∙ligent en temps real del trànsit d’una ciutat i que permet:

Calcular
C
l l ell temps
t
d recorregutt entre
de
t dos
d punts
t (av.
( Pla
Pl del
d l Vinyet
Vi t /
rotonda Ajuntament).
Conèixer les velocitats mitjanes del fluxos del trànsit per trams.
Detectar les intensitats del trànsit i realitzar prediccions de trànsit.
Gestionar alarmes per a la detecció d’incidents i congestions.
Obtenir informació per dissenyar matrius d’origen i destí de vehicles.
Crear una plataforma de consulta ciutadana on es podran analitzar els
temps de recorregut i escollir alternatives de rutes o transport,
reduint el temps de circulació i millorant el medi ambient.
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Punt recarga elèctric

Posada en marxa el 2010
Té la capacitat de poder recarregar 2 vehicles a la vegada
En unes 2 hores el vehicle s’ha carregat al 80%
Funciona amb un servei que dóna l’Ajuntament, que actualment està
subvencionant.
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Pas de vianants intel∙ligent

És una patent catalana, certificada per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques del
Ministeri d'Indústria.
El seu principal objectiu és millorar la seguretat en els passos de vianants. I fer‐ho
extensible a la resta de sortides de pàrquings o altres vies de circulació de vehicles.
El vianant que vulgui creuar la via en circulació o passar per davant d'un pàrquing serà
detectat per un sistema que automàticament activarà les pilones de seguretat per avisar
als vehicles.
El sistema és capaç de comptar el nombre de vianants que fan ús del pas.
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Panells d’informació a les parades de bus

Disposa d'un panell de missatges variables en format de desplaçament vertical.
Utilitza un sistema 3G de comunicació i posicionament
El sistema dóna informació en temps real de les línies de la parada.
Ofereix un webservice on es pot detectar on és cada vehicle.
g
més d’un milió de p
passatgers.
g
Al 2010 es van registrar
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Control telemàtic de pilones

Disposem d’un total de 27 pilones amb un promig de 550 accesos.
S’encarreguen de regular l’accés de vehicles a carrers de vianants del centre
històric.
El projecte s’emmarca dins el Pla del Centre, que té com a objectiu la conversió
en zona de vianants del nucli antic i de la protecció dels espais orientat a ús
social.
social
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autobusos híbrids i control de flotes (Diesel/Elèctric)
El nou bus urbà de transport de viatgers de superfície amb motor híbrid (Diesel ‐
Elèctric)
Reducció de contaminació atmosfèrica, acústica, eficiència energètica i
mediambiental
El motor diesel genera l’energia elèctrica per atendre les bateries quan ho
demanden (60%).
Estalvi d’un 30% amb consums, emissions i PM10

33

Targeta de transport intel∙ligent

ÉÉs una targeta
t
t ciutadana
i t d
que disposa
di
d'un
d' micro
i
xip
i de
d 4k que permett tenir
t i ttota
t
la informació de l’ús ciutadà
S’ha començat a desplegar al sistema del transport.
El sistema de comunicació encriptat que utilitza és el DESFIRE i disposa de tots
els sistemes de lectura, incloent el contacte.
Actualment està orientada als grups socials amb més necessitats com aturats,
jubilats, famílies amb problemes econòmics
jubilats
econòmics, joves estudiants
estudiants,...
Amb la informació que la targeta agafi es podran fer estudis d'ús per edats i
franges socials.
Des de setembre de 2011 s’han lliurat 1.000 targetes
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S’ha desplegat una xarxa Wifi–Mesh per tal de donar cobertura a la Smart Area i
d’aquesta manera transmetre les dades recollides cap als sistemes d’avaluació de
l’ajuntament.
Un total de 4 nodes wifi 802.11abgn 3x3:2 amb beam‐forming donen la
cobertura necessària als diferents elements de cada plataforma. Aquest sistema
permet eliminar recurrents per tarifes de connexió mensuals.
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Reducció (estalvi) d’un 60% respecte el fanal tradicional de reactància.
Cal constatar que els semàfors led, majoritàriament implantats al municipi, consumeixen
un 25% respecte els tradicionals de làmpades.
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Les dades són molt importants: si no tenim dades
• no podrem mesurar
• no podrem avaluar
• no podrem diagnosticar
• no podrem analitzar les causes de les coses que passen
• no podrem fer actuacions preventives
• no podrem
d
proposar millores
ill
i veure sii funcionen
f i
i canvien
i alguna
l
cosa
NO PODEM GESTIONAR SENSE DATES
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Però en un model “Smart” també s’ha de tenir en compte:
• el volum de dades: masses dades oculten la informació i la fan impossible de tractar,
creuar, i avaluar
• i la qualitat de les dades: ha de ser fiables i útils.

38

En aquest punt, és molt important treballar amb el tècnics responsables dels serveis, de
manera transversal i amb els proveïdors que participen per ajudar‐los a definir els
models de dades que permeten:
• la gestió
• la informació creuada
• l’integració amb els model de dades existents
g
amb el fframework de ggestió propi
p p
• l’integració
• els estàndards per la seva publicació
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Com desplegarem a tota la ciutat?
1. Si parlem del ciutadà com a centre del model, hem de pensar sempre en clau de
SERVEIS i no en SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES. Per tant, els desplegaments han
d’anar lligats sempre a les competències municipals i als serveis concessionats (la
tecnologia/inversions quedaran a la ciutat)
2. El model dels contactes lliguen les inversions als estalvis dels costos pel
concessionari (de la cultura de la despesa a la cultura de l’estalvi)
3. Els
l tècnics
è
d cada
de
d àmbit
à b no poden
d ni han
h d’estar
d’
pendents
d
d xips, sensors o
de
comunicacions: el seu valor és la gestió de la qualitat del servei
4. No sempre es tracta de aplicar TIC com a solució: a es pot innovar sense tecnologia
(processos, ordenació d’espais públics, vertical farming) i posar en valor els actius de
la ciutat
L ciutat
La
i t t del
d l futur
f t és
é intel∙ligent,
i t l li t eficient,
fi i t sostenible
t ibl i més
é habitable.
h bit bl
Més informació i documents a www.smartcity.santcugat.cat

40

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DE
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Mónica Ibarrondo Portilla
Directora del Observatorio de Sostenibilidad
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Situación previa al desarrollo del Plan
El análisis de la movilidad urbana en Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista de la
sostenibilidad presentaba en el momento previo a la actuación importantes disfunciones. Un
alto grado de motorización 437 vehículos por mil habitantes, un reparto modal
desequilibrado hacia el uso del vehículo privado 37%, una movilidad peatonal en
disminución constante, una baja utilización del transporte público, una movilidad ciclista
residual aunque en progresivo incremento y una muy alta ocupación del espacio público
para el coche :67,40% del viario.
Estas circunstancias conllevaban un alto gasto energético en transporte, contaminación
atmosférica, ruido y una progresiva sedentarización de la población.
Se observaban también algunos factores interesantes a la hora de cambiar la situación de
partida como la compacidad de la ciudad, la existencia de numerosas calles peatonales y el
incremento progresivo de la utilización de la bicicleta. También reseñable la tradición de una
cultura ciudadana de sostenibilidad y que la ciudad está dotada de una Agenda 21, que
supone un compromiso hacia la sostenibilidad.
En las últimas décadas del XX, Vitoria-Gasteiz se ha caracterizado por un crecimiento
equilibrado con un urbanismo de calidad y una preocupación por el medio ambiente. Así el
espacio público es uno de los principales valores que tiene la ciudad en términos de calidad.
La consolidación del anillo verde, la recuperación de los humedales de la zona de Salburúa
y el tratamiento de la vegetación en el ámbito urbano, son algunos ejemplos de su apuesta
por la calidad ambiental en el espacio urbano.

Vitoria-Gasteiz por su dimensión, configuración y políticas está bien posicionada para frenar
las tendencias insostenibles de la movilidad y a la vez incrementar el esfuerzo para un
espacio público de calidad.
Iniciativas como el Anillo Verde, el Plan de Vías Verdes, la implantación de un sistema de
bicicleta pública o la implantación del tranvía han sido precedentes importantes que han
propiciado el desarrollo del Plan de Movilidad
Los nuevos retos para la ciudad están relacionados con la gestión de la movilidad y la
consolidación de un modelo de espacio público diverso, compacto, eficiente y socialmente
cohesionado que aumente el grado de habitabilidad y sostenibilidad urbana.
Contenido del Plan de Movilidad y Espacio Público
El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público se concretó en:


El diagnóstico de la situación actual de la movilidad y la habitabilidad del espacio
público, determinando la dotación de espacio público y espacios verdes en la ciudad
y analizando las redes de movilidad.



El análisis de diferentes escenarios teniendo en cuenta la proyección de futuro de la
ciudad y especificando escenarios de futuro para cada una de las redes de movilidad



El establecimiento de un modelo de movilidad urbana más sostenible y un espacio
más habitable, incluyendo aspectos ligados a :
o
o
o
o



la reorganización de las redes de movilidad
el impacto sobre la atmósfera
el desplazamiento de las personas
la ocupación del espacio público, las actividades y el grado de confort

La definición de una nueva configuración de las redes de movilidad que supongan
menos consumos de recursos y energía

Objetivos:





Invertir la tendencia al incremento en el uso del coche
Potenciar las formas de movilidad sostenible: transporte público, bicicleta y peatonal
Crear redes funcionales para transporte público, peatones y ciclistas
Liberar espacio público del tráfico para recuperar un entorno urbano de calidad

Proceso:
Vista la situación de partida se inicia el proceso de elaboración del Plan de Movilidad
sostenible y espacio público. El diagnóstico inicial se concluye en 2006 e inmediatamente
comienza el proceso de participación ciudadana con la creación del Foro Ciudadano por la
Movilidad de Futuro, con el objetivo de alcanzar un escenario de futuro consensuado. En
paralelo se inicia el estudio técnico, diseñado por la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona, con la determinación de objetivos, la propuesta de actuaciones y el presupuesto
de las mismas.
En abril de 2007 se firma el pacto ciudadano por la movilidad sostenible y se presenta el
documento de Avance del Plan. Posteriormente en junio de 2008, el Plan se concreta en
una Fase I (2009- 2011), de carácter operativa y se inicia el desarrollo de las actuaciones.
Igualmente se habilita por parte del Ayuntamiento un crédito de compromiso presupuestario
2008-1011 para llevarlas adelante.
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A partir de ese momento se reanuda el proceso de participación ciudadana para la fase de
implantación así como el de consenso entre todos los grupos políticos con representación
en el Ayuntamiento.
Estrategias desarrolladas:
Para incidir en el primero de los objetivos propuestos, invertir la tendencia al incremento del
uso del automóvil, se opta en primer lugar por mejorar la oferta de transportes alternativos a
la ciudadanía.
Así se cambia totalmente la red de transporte urbano, integrando el tranvía con el servicio
de autobuses. La nueva red, mediante la optimización de los itinerarios, la construcción de
carriles bus, y con un incremento moderado de la flota, consigue frecuencias de paso de 10
minutos, mejoras sustanciales de los tiempos de viaje, conectividad total de la ciudad con
sólo un trasbordo y mejora de la accesibilidad con la instalación de plataformas en paradas.
El 30 de octubre de 2009 se materializa el cambio de la red de transporte público, primera
actuación finalizada del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
También se propone el desarrollo de la red ciclista con un incremento de más de 80 Km de
carriles bici, así como otras medidas para la promoción de la movilidad ciclista como la
mejora en la oferta de aparca bicis, la optimización de la normativa reguladora, la mejora del
sistema de bicicleta pública, etc. Todas estas actuaciones se recogen en el Plan Director de
Movilidad Ciclista 2010-2015 en el que se propone un ambicioso objetivo de reparto modal
en el que la bicicleta deberá alcanzar una cuota del 15% del total.
En el ámbito de la movilidad peatonal se propone el desarrollo de sendas urbanas y la
implantación del sistema de supermanzanas.
Una vez puestas a disposición de la ciudadanía las medidas de promoción de los modos de
movilidad sostenible, se adoptan medidas de disuasión de la utilización del coche, como el
incremento de las tarifas de aparcamiento en superficie, la extensión a otras zonas de la
ciudad de las zonas de aparcamiento regulado y la creación de aparcamientos de
intercambio modal.
La puesta en práctica de todas estas medidas se lleva a cabo de forma consensuada tanto
entre los grupos políticos del ayuntamiento como con la ciudadanía a través del proceso de
participación ciudadana. También se ha ido desarrollando en paralelo una potente campaña
de concienciación ciudadana sobre la movilidad sostenible, así como una campaña
informativa personalizada con 100 personas voluntarias sobre los cambios en la red de
transporte.
Resultados:
Los datos obtenidos de la encuesta de movilidad realizada en 2011 confirman que Vitoria
está cumpliendo los objetivos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público puesto en
marcha por el Ayuntamiento de la ciudad.
Como puede observarse en la tabla de evolución de los porcentajes de reparto modal, a
partir de la implantación de las medidas propuestas por el Plan, en Vitoria ha disminuido el
porcentaje de uso del vehículo privado, mientras que han crecido los desplazamientos en
transporte público, bicicleta y a pie.
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Evolución del reparto modal en porcentajes

Año

Automóvil
privado

Transporte
público

Bicicleta

A pie

2002

31%

8%

1,4%

55%

2006

36,2%

7,9%

3,4%

49%

2011

28,3%

8,3%

6,9%

53,6%
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Canvis legislatius en l’àmbit de l’urbanisme
Llei que modifica el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Blanca Feliu i Borrell, responsable de gestió de recursos i suport legislatiu sectorial
de l’assessoria jurídica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
Aspectes econòmics de la modificació de la Llei d’urbanisme introduïts per la Llei
«òmnibus».
Agustí Jover i Miquel Morell, economistes de Promo Assessors i Consultors SAP.
Actuacions en sòl no urbanitzable.
Camil Cofán, subdirector general d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya

LLEI 3/2012, DEL 22 DE FEBRER, DE
MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE
LA LLEI D’URBANISME

Blanca Feliu i Borrell
Assessoria Jurídica
Departament de Territori i
Sostenibilitat

 OBJECTIUS DE LA LLEI:

• Els comuns de les lleis òmnibus impulsades pel Govern en els diversos àmbits de l’activitat de
l’Administració de la Generalitat amb els objectius de:
- Agilitar i reestructurar l’Administració.
- Simplificar la regulació administrativa.
- Promoure l’activitat econòmica.

• No suposa un canvi conceptual de la Llei sinó que té un caràcter “instrumental i tècnic” que persegueix els
anteriors objectius, com també ajustar alguns aspectes concrets:
- Adaptar determinades exigències legals a les especificitats del territori.
- Atendre a les circumstàncies de crisi econòmica del sector de la construcció i de precarietat de
les finances públiques.
- Resoldre dubtes interpretatius que en l’aplicació de la norma s’han generat.
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1. Règim urbanístic del sòl Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i
qualificacions d’aprofitament privat (article 7)


REGLA GENERAL
Els terrenys que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics que l’administració ha
d’obtenir o ha obtingut mitjançant cessió obligatòria o l’expropiació urbanístiques: S’HAN DE
DESTINAR ÍNTEGRAMENT A L’ÚS PÚBLIC PREVIST, sense perjudici de la compatibilitat d’usos
que regula l’article 35 TRLU.





EL SUBSÒL DELS SISTEMES DE TITULARITAT PÚBLICA, si es compleixen determinats requisits:
–

pot ser destinat a usos públics diferents als atribuïts al sòl. Exemple: aparcament públic en el
subsòl d’un sistema d’espais lliures.

–

pot tenir una qualificació d’aprofitament privat. Exemple: zona d’aparcament privat en el subsòl
d’un sistema d’espais lliures.

Requisits per admetre usos públics diferents en subsòl:

•

El planejament urbanístic ho ha de preveure expressament.

•

Han de ser compatibles amb la funcionalitat del sistema:
– El subsòl es troba en una situació de subordinació respecte el desenvolupament dels
usos del sòl.
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1. Règim urbanístic del sòl Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i
qualificacions d’aprofitament privat (article 7)


Requisits per admetre qualificacions d’aprofitament privat en subsòl:

• Només es poden admetre en els nous sistemes urbanístics. El Reglament de la Llei
d’urbanisme, a l’article 34, només ho admet, de moment, en el sòl urbà.
Són nous sistemes urbanístics:
o Els no previstos al planejament urbanístic anterior.
o Que no siguin exigibles en compliment dels estàndards mínims establerts per la

llei o pel planejament urbanístic general.
o En el cas del sistema viari, on no hi ha estàndards legals: només si l’esmentat
sistema no és part de la xarxa que estructura el teixit urbà o la trama urbana.
o Usos admissibles: tots aquells que es puguin admetre en subsòl, sempre que
siguin compatibles amb la funcionalitat del sistema.
Exemples:

•

En un àmbit d’un pla de millora urbana es preveuen espais lliures superiors als
estàndards mínims exigits pel planejament general: L’escreix pot ser cedit en sòl i vol i
preveure en el subsòl una zona d’aparcament privat.

•

En un recinte comercial els vials, (també d’escreix si el planejament general preveu
estàndards), que no siguin necessaris per estructurar el teixit urbà, sinó que compleixin
una funció exclusivament d’organització interna d’accés, per exemple, a l’aparcament
del recinte comercial, poden ser cedits únicament en sòl i en vol i preveure l’ocupació
del subsòl per a magatzem del recinte.
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1. Règim urbanístic del sòl Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i
qualificacions d’aprofitament privat (article 7)



PART DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS I DE NOVA CONSTRUCCIÓ O DEL VOL O DEL
SUBSÒL DELS IMMOBLES: es pot qualificar com a sistema de titularitat pública. El Reglament,
a l’article 34 només ho preveu, de moment, en el sòl urbà, en les trames urbanes consolidades.
Es pot fer ús d’aquesta possibilitat en els supòsits següents:

•

Per implantar un equipament comunitari.
Exemple: Per instal·lar part de les oficines municipals a l’entresòl d’un edifici
d’habitatges. Només es qualifica d’equipament l’entresòl i s’obté per
expropiació només aquesta planta.

•

Per facilitar l’accés dels vianants als sistemes viari i d’espais lliures.
Exemple: Per accedir a l’interior d’una illa tancada consolidada per l’edificació,
on s’hi implantarà una zona verda pública, s’afecten els baixos d’alguns
edificis de sistema de comunicacions per fer un espai viari de pas.



LA COMPATIBILITAT ENTRE SISTEMES URBANÍSTICS I SÒLS D’APROFITAMENT PRIVAT
NO COMPORTA DESAFECTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC perquè els supòsits admissibles
suposen d’origen un nou sistema urbanístic que no abasta tots els estrats del sòl.
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1. Règim urbanístic del sòl Deures comuns dels propietaris de sòl urbà no
consolidat i de sòl urbanitzable delimitat (article 10)



La definició dels deures comuns de l’article 44 TRLU s’ajusta en major mesura a la
normativa estatal aplicable (article 16.1 TRLS, aprovat pel RDL 2/2008, de 20 de juny) i es
completen aquests deures amb l’especificació d’un deure, anteriorment només esmentat pel sòl
urbanitzable, i que és el següent:

•



El costejament i cessió del sòl i les obres d’urbanització corresponents a les
infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i
reforçament de les existents fora de l’actuació, incloses les de transport públic.

Les cessions de sòl per a sistemes que s’hagin d’executar per una administració diferent de la
municipal, es podran efectuar directament a l’administració executora.
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1. Règim urbanístic del sòl Usos i obres de caràcter provisional (articles 16, 17 i 88)
 ES PODEN AUTORITZAR USOS I OBRES PROVISIONALS (article 53 TRLU) :

• En sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística.
• En sòls afectats de sistemes urbanístics fora dels anteriors àmbits.
o Mentre no s’hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació.
 S’AMPLIEN ELS USOS I LES OBRES PROVISIONALS ADMISSIBLES:

• S’admet com a ús provisional l’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.
• En les construccions i instal·lacions preexistents en sòl urbà:
o S’admeten tots els usos de la zona urbanística en la qual estiguin inclosos els terrenys, excepte
el residencial.
o Les obres no poden excedir de les pròpies del règim de provisionalitat i si les construccions i
instal·lacions estan fora d’ordenació resten subjectes també a les limitacions pròpies d’aquest
règim.
o L’ús industrial deixa d’estar prohibit.

• S’admeten com a obres provisionals les vinculades a activitats econòmiques preexistents.
 EN SÒL NO URBANITZABLE:

• No es poden autoritzar els usos disconformes amb aquest règim de sòl.
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1. Règim urbanístic del sòl Usos i obres de caràcter provisional (articles 16, 17 i 88)

 TERRENYS JA DESTINATS A SISTEMES:

• S’admet l’ocupació temporal per raó de l’execució d’obres o la prestació de serveis públics.
• La utilització temporal i esporàdica per a usos determinats, com ara mercats ambulants, activitats de
lleure, esportives, recreatives o culturals, s’amplia als usos d’aparcament públic.

 PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ D’OBRES I USOS PROVISIONALS (article 54 TRLU) :

• La informació pública s’efectua de manera simultània a la sol·licitud d’informe a la Comissió Territorial
d’Urbanisme.

• S’introdueixen millores, especialment en la formalització de les condicions per garantir la
provisionalitat de les actuacions autoritzades les quals han de ser acceptades pels propietaris i pels
gestors o explotadors dels usos i les obres. L’autorització resta supeditada a la condició resolutòria que
també siguin subscrites per les persones que els puguin succeir.
• Es clarifiquen els aspectes de la provisionalitat que han de ser acceptats : cessament o enderroc
quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest concepte i per
la finalització dels possibles contractes d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.

• L'autorització resta supeditada a la constitució de garanties per assegurar la reposició del sòl a l’estat
originari

 RÈGIM TRANSITORI:

• Els expedients es

tramiten d’acord amb el règim legal aplicable en el moment en què entren en
l’ajuntament, però no es pot denegar l’aprovació d’acord amb aquest règim si són conformes amb el
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règim legal vigent en el moment de resoldre el procediment.

2. Planejament urbanístic Plans directors urbanístics (articles 19, 38, 52 i DA 8ª)



UN NOU TIPUS DE PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

• Finalitat:

Per a la delimitació i ordenació de sectors d’interès supramunicipal
l’execució d’actuacions promogudes per l’Administració de la Generalitat:

per a procedir a

o d’especial rellevància social o econòmica, o
o de característiques singulars.

• Determinacions:
o Classifiquen i qualifiquen sòl i comporten la determinació de sectors de sòl urbanitzable
delimitat o sòl urbà no consolidat.
o Estableixen l’ordenació detallada i poden incorporar el traçat i característiques de les obres
d’urbanització.
o Legitimen l’inici de l’execució urbanística, sense necessitat d’adaptació prèvia del
planejament urbanístic general municipal, la qual s’ha de dur a terme en els terminis que
estableixi el pla director.
o Especifiquen l’administració actuant

• Emplaçament dels sectors d’interès supramunicipal:
o En els àmbits d’interès territorial que preveuen els plans territorials.
o Si l’actuació no és prevista, la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, ha
de reconèixer l’interès territorial de l’actuació per poder tramitar el pla director.
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2. Planejament urbanístic Plans directors urbanístics (articles 19, 38, 52 i DA 8ª)



MODIFICACIONS DE PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS

• PROCEDIMENT SIMPLIFICAT si només afecten a determinacions del planejament derivat:
o Directament a l’aprovació inicial.
o Audiència als ens locals simultània a la informació pública.


ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES

• La incorporació del traçat i característiques de les obres d’urbanització: passa a ésser potestativa.
• Procediment

especial per a deixar sense efecte o reduir la delimitació i l’ordenació d’àrees
residencials estratègiques establertes en els plans directors aprovats definitivament si es produeixen
disfuncions essencials entre llurs determinacions i les necessitats de sòl:
o Proposta de la Direcció general competent en matèria d’urbanisme amb memòria justificativa:
audiència a l’ajuntament afectat.
o Si no hi ha oposició municipal i la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya
informa favorablement: El Conseller competent en matèria d’urbanisme inicia el procediment.
o Informació pública i nou informe de la CPTUC.
o Si l’informe CPTUC és favorable: El Conseller competent en matèria d’urbanisme aprova la
modificació i es retorna al planejament general municipal.
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2. Planejament urbanístic Plans d’ordenació urbanística municipal
Reserves de sòl per a sistemes urbanístics (articles 21 i 23)



ESTÀNDARD DE RESERVA MÍNIMA de 20m2s/100m2st PER AL SISTEMA GENERAL
D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS a preveure pels POUMS (art. 58.1.f TRLU):

• No

és d’aplicació als municipis de menys de 3.000 habitants amb POUMS d’escassa
complexitat urbanística que només distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable.

• Han d’efectuar la reserva que sigui adequada a les necessitats del municipi.



ESTÀNDARD DE RESERVA MÍNIMA PER AL SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS a
preveure pels plans parcials de sectors d’ús residencial (art. 65.3.b TRLU):

• Enlloc de 20m2s/100m2st passa a ésser el valor inferior de:
o 20m2s/100m2st.
o 20m2 de sòl/habitatge.
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2. Planejament urbanístic Plans d’ordenació urbanística municipal
Ordenació detallada de sectors de sòl urbanitzable delimitat (article 21.3)



Els POUMS poden establir l’ordenació detallada d’algun sector de sòl urbanitzable delimitat
(article 58.7 TRLU):

•

Si el sector es preveu desenvolupar d’una manera immediata.

•

Ha d’incorporar el nivell, documentació i altres determinacions pròpies d’un pla parcial.

•

No cal tramitar el pla parcial urbanístic si el POUM ho determina expressament.
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2. Planejament urbanístic
Plans especials urbanístics (articles 24 a 29, 31, 46 i 87)


PLANS ESPECIALS DE DESENVOLUPAMENT (article 67 TRLU):

• FINALITATS:
o
o
o
o
o

La protecció del medi rural, natural i béns catalogats.
El desenvolupament dels sistemes urbanístics establerts pel POUM.
L’ordenació del subsòl.
La implantació d’obres i usos en sòl no urbanitzable.
Qualsevol altra finalitat anàloga.

• TIPUS:
o Previstos: han d’ajustar-se al pla que desenvolupen.
Exemple: El POUM preveu la redacció d’un pla especial per a la protecció d’un bé catalogat i
estableix el marge d’actuació d’aquest pla especial.
o

No previstos:
-

No poden alterar la classificació del sòl ni modificar els elements fonamentals de l’estructura
general.
Poden alterar altres determinacions del planejament general i establir les limitacions d’ús que
siguin necessàries per assolir la seva finalitat.

Exemple: Pla especial, no previst pel POUM, per a la protecció dels valors d’un determinat àmbit de
sòl no urbanitzable: No podrà modificar la classificació de sòl no urbanitzable. Si hi ha un sistema
general, no podrà modificar-lo. Podrà establir les limitacions d’ús respecte les previsions del
planejament general que siguin necessàries per assolir la seva finalitat.
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2. Planejament urbanístic
Plans especials urbanístics (articles 24 a 29, 31, 46 i 87)



PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS AUTÒNOMS (article 68 TRLU):

•

Per a implantar en el territori infraestructures:
o No previstes en el planejament territorial o urbanístic.
o Relatives als sistemes urbanístics, de caràcter general o local, següents:
-

De comunicacions.
D’equipament comunitari (dintre d’ell estan inclosos els serveis tècnics).

o Llevat que la legislació sectorial aplicable reguli instruments específics per a executar-les
vinculants per al planejament urbanístic.
Exemple: legislació de carreteres.

•

Tenen les mateixes facultats que els plans especials no previstos.

•

Poden qualificar el sòl necessari per a la implantació de la infraestructura com a sistema urbanístic, de
caràcter general o local.

•

No poden alterar la qualificació del sòl reservat pel planejament per a sistemes urbanístics generals.
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2. Planejament urbanístic
Plans especials urbanístics (articles 24 a 29, 31, 46 i 87)



TRAMITACIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DE DESENVOLUPAMENT I
AUTÒNOMS QUE TINGUIN PER OBJECTE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES URBANÍSTICS
D’INTERÈS SUPRAMUNICIPAL (abast de servei de la infraestructura) :

• L’aprovació

inicial i la provisional corresponen a l’administració que els ha redactat, si té
atribuïdes competències urbanístiques de tramitació o d’aprovació de plans (ajuntaments,
consells comarcals, Administració de la Generalitat)

• En

la resta de casos corresponen a l’Administració de la Generalitat (plans d’iniciativa
particular, plans promoguts per l’Estat).
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2. Planejament urbanístic Formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic.
Integració del procediment d’avaluació ambiental de plans i programes (articles 30,31.2, 32, 84 i 90)



Es recullen en un nou article els tràmits fonamentals del procediment d’avaluació ambiental
establerts per la legislació aplicable per tal d’integrar-los en el procediment d’aprovació dels plans
urbanístics.



Es manté, a nivell legal, l’exigència d’elaborar un informe urbanístic i territorial per a incloure’l
com a annex al document de referència a emetre per l’òrgan ambiental en la fase d’Avanç del
Pla.



Fins que no s’adapti el Reglament de la Llei d’urbanisme s’aprofita el tràmit en què l’òrgan
ambiental es pronuncia sobre la memòria ambiental per a facilitar a l’ens local competent un nou
informe urbanístic i territorial sobre els aspectes de legalitat i de suproalocalitat amb la finalitat
que puguin ser tinguts en compte en l’aprovació provisional del Pla i així agilitar la fase
d’aprovació definitiva i resoldre possibles divergències.
Aquest informe s’emetrà ja en els plans que a partir de l’1 de març de 2012 es demani a l ‘òrgan
ambiental el seu pronunciament sobre la memòria ambiental.
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2. Planejament urbanístic Formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic.
Integració del procediment d’avaluació ambiental de plans i programes (articles 30,31.2, 32, 84 i 90)



Preceptes a tenir en compte:
TRLU
Nou article 86 bis: Trets fonamentals del procediment d’avaluació ambiental dels
instruments de planejament
urbanístic i inclou l’obligació de l’informe urbanístic i
territorial de la fase d’Avanç a annexar al document de
referència.
Disposició transitòria divuitena: Aspectes a tenir en compte, exclusivament a efectes
transitoris, mentre no
s’adapti el Reglament de la Llei d’urbanisme. Inclou les
particularitats de la disposició addicional cinquena de la
Llei 6/2009 (derogada) i el nou
informe urbanístic i territorial.

Reglament de la Llei d’urbanisme
Article 115: S’aplica mentre no s’adapti tenint en compte la nova disposició transitòria
divuitena TRLU.

Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes
Article 14.4: Remet a la legislació urbanística.
Articles 15 i 16: Procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental aplicable als plans
urbanístics.
Article 28: Requisits de publicitat.
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2. Planejament urbanístic Formulació i tramitació de les figures del planejament
urbanístic



TRÀMITS D’AUDIÈNCIA I D’INFORMACIÓ PÚBLICA DELS PLANS NO TRAMITATS PELS
AJUNTAMENTS (article 31.3)

•

La informació pública i l’audiència als ajuntaments: simultànies en lloc de successives (article
85.8 TRLU).



VERIFICACIÓ DE TEXTOS REFOSOS ( articles 35 i 36)

• Establiment

del termini de resolució en 2 mesos, excepte que s’hagi d’aportar nova
documentació necessària per analitzar el Pla. En aquest darrer cas, el termini és el mateix que
l’establert per a l’aprovació definitiva (article 91.5 TRLU).

• En els acords d’aprovació definitiva adoptats pels òrgans urbanístics de la Generalitat, es pot
facultar el Director general competent en matèria d’urbanisme per a donar conformitat al text
refós i ordenar la publicació (article 92.4 TRLU).
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2. Planejament urbanístic Formulació i tramitació de les figures del planejament
urbanístic


JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE FIGURES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC (article 39.2)

• Es concreten a l’article 97.3 i 4 TRLU els requisits urbanístics que s’han de complir i justificar per
procedir a la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d’espais privats
inedificables per possibilitar la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en
edificacions preexistents, com ara els ascensors:
o Tramitar una modificació de planejament.
o Justificar les raons tècniques o econòmiques que facin inviable una altra solució, mantenir els
estàndards mínims de sistemes establerts pel planejament o per la legislació, la funcionalitat
del sistema afectat i les condicions adequades de ventilació, asolellament i vistes de les
edificacions veïnes quan es redueixin les distàncies a veïns.
o Els espais ocupats no computen a l’efecte del volum edificable ni de les distàncies mínims a
límits de parcel·la.



INICIATIVA I COL·LABORACIÓ DELS PARTICULARS EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC (article
41)

• S’aclareix que la iniciativa privada no té dret al tràmit si presenta modificacions de POUM, però els
ajuntaments poden tramitar-les si assumeixen expressament la iniciativa pública per a formular-les
(article 101.3 TRLU)
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2. Planejament urbanístic Efectes de l’aprovació de les figures del planejament
urbanístic


PUBLICITAT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC (article 42 i disposició final quarta.2)

• A partir del 30 de juny de 2012 els acords d’aprovació definitiva dels plans urbanístics aprovats per la
Generalitat publicats al DOGC han d’incorporar un enllaç al Registre de Planejament urbanístic de Catalunya
que permeti la consulta telemàtica del pla (article 103.3 TRLU)


EXECUTIVITAT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC ( articles 21, 33 i 43)

• S’elimina l’obligació de tramitar i aprovar el projecte d’urbanització com a requisit d’executivitat dels plans
parcials urbanístics
o Criteri adoptat respecte els plans en tràmit: ordenar la publicació dels plans que encara estan en
termini de presentar el projecte d’urbanització si no estan subjectes a altres condicions.

• També s’elimina l’obligació de tramitar simultàniament, en sòl urbà no consolidat, el projecte d’urbanització
amb el de reparcel·lació o taxació conjunta. D’acord amb l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la
tramitació podrà ser prèvia o simultània.

• S’amplia de 3 mesos a 1 any el termini per a acreditar la constitució de la garantia exigida com a condició
d’eficàcia dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada. Transcorregut el
termini l'administració ha de fer requeriment i si s’incompleix el pla resta sense cap efecte (article 106.3 TRLU)
o Criteri adoptat respecte els plans en tràmit: ampliar el termini per constituir la garantia a un any des de
la notificació de l’acord d’aprovació definitiva si encara no s’ha exhaurit el termini per a constituir-la. Si
s’ha exhaurit, les CTU requeriran al promotor per a constituir-la en el termini de 3 mesos.


EDIFICIS I USOS FORA D’ORDENACIÓ (article 44)

• S’hi admeten les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (article
108.2 TRLU)
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2. Planejament urbanístic Efectes de l’aprovació de les figures de planejament
urbanístic. Expropiacions per ministeri de la llei (article 45, DT3ª.3 i DF3ª)

 TERMINI PER ADVERTIR L’ADMINISTRACIÓ DE LA VOLUNTAT D’INICIAR EXPEDIENT
EXPROPIATORI:

• 2 anys des que s’hagi exhaurit el termini establert pel programa o l’agenda.
• 5 anys si no hi ha establert termini.
 TERMINI PER PRESENTAR EL FULL D’APREUAMENT:

• 2 anys des de l’advertiment expropiatori.
 INICI DE L’EXPEDIENT EXPROPIATORI PER MINISTERI DE LA LLEI:

• Amb la presentació del full d’apreuament.
 INTERESSOS DE DEMORA:

• Si passen 6 mesos des de la determinació del preu just i fins el pagament.
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2. Planejament urbanístic Efectes de l’aprovació de les figures de planejament
urbanístic. Expropiacions per ministeri de la llei (article 45, DT3ª.3 i DF3ª)
 SUPÒSITS EXCLOSOS DE L’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI:

•
•
•
•

Terrenys classificats de sòl no urbanitzable o de sòl urbanitzable no delimitat.
Terrenys classificats de sòl urbanitzable delimitat si es dediquen a una explotació rústica compatible fins a l’execució.
Terrenys que han obtingut autorització per a ús o obra provisional.
Terrenys que tenen construccions o instal·lacions susceptibles de ser utilitzades per a ús propi o per a obtenir-ne
rendiment econòmic.
• Terrenys destinats a sistemes generals que han de ser executats mitjançant projecte sectorial
 SUSPENSIÓ DE TERMINIS:

• Fins a 2 anys, amb motiu de la tramitació d’una figura de planejament urbanístic que no determini l’expropiació dels terrenys. Si
entra en vigor abans que el Jurat d’Expropiació de Catalunya fixi el preu just, l’expedient iniciat per ministeri de la llei resta sense
objecte.
 MORATÒRIA FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013.

• Restaran

suspesos els expedients expropiatoris per ministeri de la llei que encara no hagin estat tramesos al Jurat
d’Expropiació de Catalunya per a fixar el preu just. Afecta tant als expedients en tràmit com els advertiments que, malgrat la
moratòria, es puguin presentar a partir de l’entrada en vigor de la Llei. Els que es presentin caldria rebutjar la presentació com a
conseqüència de la moratòria. Respecte els ja entrats: comunicar que regeix la moratòria.
 RÈGIM TRANSITORI.

• Es regiran per les noves determinacions de l’article 114 els expedients que encara no tinguin presentat full d’apreuament i per
les anteriors els que ja el tinguin presentat. Es tracta de la regulació del règim substantiu que s’ha d’aplicar un cop aixecada la
moratòria. No obstant i això, si en virtut de les determinacions aplicables, la sol·licitud és inadmissible (Exemple, supòsit exclòs
d’expropiació), es podria declarar la inadmissibilitat sense esperar l’aixecament de la moratòria.
22

3. Gestió urbanística






ASPECTES A DESENVOLUPAR PER REGLAMENT (articles 47 i disposició addicional cinquena) :

•

Els supòsits de discontinuïtat de sectors i polígons d’actuació urbanística (art. 118 TRLU)

•

La divisió dels polígons d’actuació urbanística en unitats de gestió urbanística parcial per
permetre l’execució de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics per fases.

ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES PROVISIONALS (article 49)

•

S’amplia d’1 a 3 anys el termini màxim de vigència -igual que preveu la Llei d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics- amb la finalitat de facilitar-ne i agilitar-ne la constitució definitiva.

•

No es tracta d’un termini d’aplicació directe: el termini de durada l’estableix el document
públic de constitució i, com a màxim, el podrà establir en 3 anys. (art. 123.3 TRLU)

PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ (article 50)

•
•

S’aclareixen les exigències par a la seva inscripció al Registre de la Propietat.
Es suficient amb:
o la certificació de l’acord aprovatori.
o el pagament o consignació, només, de les indemnitzacions per a l’extinció dels drets
dels titulars que no resultin adjudicataris de finques.
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4.Patrimonis públics de sòl i d’habitatge

 DESTINACIÓ (articles 53, 54 i 55)

• Els ingressos derivats de l’alienació del sòl amb aprofitament residencial, obtingut per cessió,
que no tingui la qualificació d’habitatge de protecció pública, no s’han de destinar
obligatòriament a aquesta finalitat (article 164.2 TRLU).

• Els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i
d’habitatge s’han de destinar a conservar, administrar i ampliar l’esmentat patrimoni per a assolir
qualsevol de les finalitats que determina l’article 160.5 TRLU:
a) Preveure, posar en marxar i desplegar, tècnicament i econòmicament l’expansió de
les poblacions i la millora de la qualitat de vida.
b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat.
c) Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar
l’adquisició de sistemes urbanístics.
d) Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.
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4. Patrimonis públics de sòl i d’habitatge
 DESTINACIÓ (articles 53, 54 i 55)
• Les actuacions a què es poden destinar els recursos econòmics que integren el patrimoni municipal de
sòl i d’habitatge, vinculades a les finalitats de l’article 160.5 TRLU estan especificades a l’article 224.2
RLU:
a) A l'adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció pública, a l'adquisició o
rehabilitació d'edificis per destinar-los a aquest tipus d'habitatges, o a la promoció i construcció
d'aquest tipus d'habitatges.
b) A la conservació, millora, urbanització, rehabilitació i, en general, gestió urbanística dels propis
béns del patrimoni.
c) A l'adquisició de terrenys en qualsevol classe de sòl o d'altres béns immobles de caràcter
patrimonial per a llur incorporació a aquest patrimoni.
d) A l'obtenció, execució o construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública i a l'execució
d'obres de conservació i rehabilitació de les edificacions destinades a aquests sistemes. Els
ingressos obtinguts per la substitució de la cessió urbanística que estableix l'article 94.3 de la Llei
d'urbanisme pel seu equivalent en metàl·lic, s'han de destinar obligatòriament a l'adquisició
d'espais lliures públics de nova creació.
e) A l'execució d'operacions d'iniciativa pública de conservació, rehabilitació o millora del patrimoni
arquitectònic, de remodelació urbana, o de conservació i millora del medi rural i natural.
f) Al desenvolupament d'actuacions en matèria d'habitatge susceptibles de ser protegides d'acord
amb els plans d'habitatge aprovats pel Govern i demés legislació sectorial.
g) Amb caràcter excepcional, a altres finalitats d'interès social que s'adeqüin a l'article 153.4 de la
Llei d'urbanisme i estiguin previstes en els plans urbanístics.

• Possible pagament en espècie als contractistes que executin les anteriors actuacions vinculades a les
esmentades finalitats: es poden entregar béns immobles integrats en els patrimonis públics de sòl i
d’habitatge com a contraprestació (article 160.5bis TRLU).
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4. Patrimonis públics de sòl i d’habitatge

 NORMES GENERALS PER A LA TRANSMISSIÓ DELS PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL I
D’HABITATGE (article 58)

• La transmissió s’ha d’efectuar amb caràcter onerós, per preu igual o superior al que resulta de
llur valoració.
Excepcions (articles 58 I 59) :
- Els supòsits regulats per l’article 167 TRLU:

privades

- A favor d’altres administracions o entitats públiques o d’entitats
sense ànim de lucre.
- Per atendre necessitats d’habitatge de caràcter social o d’equipament

comunitari.
- Per a generar activitat econòmica en àrees deprimides.
- Per a formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.
- Els previstos per la legislació en matèria d’habitatge (article 17.7. LLDH):
- Determinats promotors socials poden ser receptors de cessions a títol gratuït
amb la finalitat de construir habitatges destinats a polítiques socials (article 74 LLDH).
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4. Patrimonis públics de sòl i d’habitatge

 NORMES GENERALS PER A LA TRANSMISSIÓ DELS PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL I
D’HABITATGE (article 58)

• La transmissió s’ha d’efectuar mitjançant concurs públic:
Excepcions (articles 58 i 60):
o

Els supòsits d’adjudicació directa regulats per l’article 168 TRLU:
- A favor d’una altra administració pública o entitat urbanística especial que gestioni el
patrimoni públic de sòl i d’habitatge corresponent.
- Si l’alienació és onerosa, també:
- Als propietaris de terrenys afectats per sistemes urbanístics públics o de béns
que es vulguin incorporar al patrimoni públic de sòl i d’habitatge, mitjança
permuta.
- A favor de qualsevol persona, després d’haver-se efectuat licitació pública i
quedar deserta.

o

Els previstos per la legislació en matèria d’habitatge (article 17.7 LLDH):
- Determinats promotors socials poden ser receptors de transmissions
directes amb la finalitat de construir habitatges destinats a polítiques socials.

27

4 .Patrimonis públics de sòl i d’habitatge

 PROMOTORS

SOCIALS POSSIBLES ADJUDICATARIS DIRECTES
PATRIMONIS PÚBLICS DE SÒL I D’HABITATGE (Article 51.2. a i b LLDH)

DE

BÉNS

DELS

• L’INCASOL, els ajuntaments, les societats i els patronats municipals d’habitatges, les
•

cooperatives d’habitatges i les entitats urbanístiques especials.
Els promotors privats d’habitatges i les entitats sense ànim de lucre dedicades a la promoció
d’habitatges que tinguin per objecte social i com a objecte de llur activitat efectiva la promoció
d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer, la gestió i l’explotació d’aquest tipus
d’habitatges en casos de constitució de dret de superfície o de concessió administrativa o la
promoció d’habitatges amb protecció oficial destinats, en règim de venda, als beneficiaris amb
ingressos més baixos.

 HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS (Article 74 LLDH):

• Tots els acollits a qualsevol de les modalitats de protecció establertes legalment o pels plans i
programes d’habitatge.
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4 .Patrimonis públics de sòl i d’habitatge

 CONDICIONS RESOLUTÒRIES DE LES TRANSMISSIONS DE BÉNS (article 62) (article 170
TRLU)

• El document públic de transmissió ha d’establir la destinació final dels béns transmesos i el
termini per a fer-la efectiva i altres limitacions i condicions que el transmetent consideri
convenients.

• No es poden transmetre a terceres persones per actes inter vivos llevat que l’administració o
entitat transmetent ho autoritzi.

• S’especifiquen les possibles actuacions a emprendre per l’administració en cas d’incompliment
de l’obligació de destinar els béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge transmesos a la
finalitat establerta en el termini fixat:
o

Exigir el compliment de l’obligació finalista.

o

Resoldre el contracte de transmissió.
Amb rescabalament en ambdós casos dels danys i l’abonament d’interessos tenint en
compte les indemnitzacions o penalitzacions que, si s’escau, s’hagin establert en el
document públic de transmissió.

o

Prorrogar els terminis per complir l’obligació.
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5. Intervenció en l’edificació i en l’ús del sòl
 PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ DELS EDIFICIS I DE LES INSTAL·LACIONS (article 64)
(article 187.5 TRLU)

•

Deixa d’estar subjecte a llicència urbanística i passa a estar subjecte al règim de comunicació
prèvia a l’ajuntament.

•

A la comunicació s’ha d’acompanyar la certificació del facultatiu director que acrediti:
o La data de finiment de les obres.
o Que les obres s’han efectuat d’acord amb la llicència d’edificació.
o Que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

•

La presentació de la comunicació no habilita directament a ocupar, sinó que l’ajuntament té un
termini d’un mes per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen i si, dintre d’aquest
termini, no manifesta de manera motivada la disconformitat, l‘ocupació queda legitimada sempre
que les obres s’ajustin a la normativa aplicable.

•

Facultats municipals a exercir en el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació
(article 97 del ROAS, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny):
o Verificar que la documentació presentada compleix els requisits exigibles i que les obres

s’ajusten a la llicència atorgada.
-

Si la documentació presentada té deficiències pot requerir el titular perquè les
esmeni abans d’ocupar l’edificació.
- Si les obres no s’ajusten a la llicència atorgada, pot impedir justificadament
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l’ocupació de l’edificació.

5. Intervenció en l’edificació i en l’ús del sòl

 PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DE LLICÈNCIES (DT 1ª)

•

Finalitat de la norma: Afavorir la continuïtat d’aquelles edificacions paralitzades a causa de la
crisi econòmica que, per reprendre l’edificació, haurien de demanar nova llicència ajustada a la
normativa en matèria d’edificació i habitatge vigent a l’entrada en vigor de la Llei i,
conseqüentment, enderrocar o adaptar de manera essencial les obres en curs.

•

Supòsits d’aplicació:
o Llicències d’obres en vigor l’1 de març de 2012: poden ser objecte de la pròrroga

extraordinària si concorren totes i cadascuna de les circumstàncies legalment establertes.

o Llicències d’obres caducades entre l’1 de gener de 2008 i el 29 de febrer de 2012, ambdós

inclosos: poden ser objecte de rehabilitació de la llicència i de pròrroga extraordinària de
la seva vigència si concorren totes i cadascuna de les esmentades circumstàncies.
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5. Intervenció en l’edificació i en l’ús del sòl
 PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DE LLICÈNCIES (DT 1ª)

•

Circumstàncies que han de concórrer:
o Han de ser llicències atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria

d’edificació i d’habitatge anterior a la vigent l’1 de març de 2012.

o Les obres d’estructura de l’edifici han d’estar ja iniciades.
o Les obres no es poden finalitzar en els terminis establerts per causa de la conjuntura actual

de crisi econòmica en el sector de la construcció.

o És inviable econòmicament l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades

de la normativa tècnica en matèria d’edificació i habitatge vigent a l’entrada en vigor de la
llei.

o Les obres autoritzades no poden ser disconformes amb la legislació i el planejament

urbanístics vigents a l’hora de sol·licitar la pròrroga, llevat d’aquells aspectes relacionats
amb la nova normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge.

•

Termini màxim de pròrroga:
o Fins el 31 de desembre de 2014.
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6. Protecció de la legalitat urbanística (articles 65 a 81)
 COMPETÈNCIES

•

La potestat de protecció de la legalitat urbanística la tenen atribuïda:
o Els municipis: respecte a totes les vulneracions comeses en el seu territori.
o El Departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme: només respecte a les

presumptes infraccions greus i molt greus.

•

Reglamentàriament s’ha d’establir el sistema per a coordinar l’actuació de les administracions
competents:
Regla general: exercici preferent per part dels ajuntaments llevat de supòsits especials
d’exercici preferent per part de la Generalitat que només es poden referir a les vulneracions
de la legalitat urbanística comeses:
o En sòl no urbanitzable (Previsió a l’article 274.4 RLU).
o En sistemes urbanístics generals.

•

Els ajuntaments passen a ser competents per imposar, també, multes d’import superior a
300.000 euros, en els procediments sancionadors que tramitin.
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6. Protecció de la legalitat urbanística (articles 65 a 81)
 TIPUS INFRACTORS

•

En sòl no urbanitzable: la vulneració de paràmetres en un determinat percentatge deixa de
constituir un tipus infractor. Les infraccions són molt greus o greus en funció de si es tracta o no
d’una classificació reglada de l’article 32.a TRLU ( règim especial de protecció, determinacions
d’un pla director, limitacions o servituds per a la protecció del domini públic)

•

Nous tipus constitutius d’infracció urbanística molt greu:
o la vulneració del règim d’usos i obres dels béns inclosos en catàlegs de béns

protegits.
o els actes contraris a l’ordenament urbanístic duts a terme en sòls qualificats de
sistema viari.
 SANCIONS

• Per poder graduar millor les multes a imposar -sobre tot en sòl no urbanitzable- en funció de
l’entitat econòmica dels fets:

o S’eliminen els límits mínims de les multes.
o El límit màxim de les infraccions greus passa de 30.000 a 150.000 euros.
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6. Protecció de la legalitat urbanística (articles 65 a 81)
 RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA O JURÍDICA ALTERADA

•

No és exigible sol·licitar llicència urbanística en els supòsits d’execució subsidiària de les ordres
de restauració (art. 206.3 TRLU)

•

S’incentiva la restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada mitjançant
l’establiment d’una reducció del 80% de la quantia de la sanció pertinent (article 217 TRLU).

 RÈGIM TRANSITORI

•

Cal aplicar la disposició transitòria setzena del TRLU:
o Els aspectes procedimentals es regeixen per la normativa aplicable en el moment d’incoació

del procediment (apartat 1 de la disposició transitòria setzena TRLU).

o El règim sancionador aplicable a les infraccions urbanístiques és el vigent en el moment de

comissió de la infracció, sense perjudici que es pugui aplicar retroactivament el nou règim si
afavoreix la persona presumptament infractora (apartat 2 de la disposició transitòria setzena
TRLU en relació amb l’article 128.2 de la Llei 30/19992).
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7. Municipis regits per normes de planejament urbanístic (article 85)

 Finalitat de la norma (disposició addicional vuitena TRLU):

•

Evitar que els municipis regits per normes de planejament urbanístic dictades en el seu moment
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i que tenen una vigència de 4 anys,
quedin, un cop transcorregut aquest termini sense planejament urbanístic general.

 Determinacions:

•

S’estableix un termini de 3 anys des de l’entrada en vigor de les normes perquè els ajuntaments
afectats elaborin i tramitin el seu POUM.

•

Si dintre del termini de 3 anys l’ajuntament competent no aprova provisionalment el POUM, el
Departament competent en matèria d’urbanisme completarà la tramitació de les normes de
planejament urbanístic per atorgar-les vigència indefinida.

 Termini de vigència :

•

El termini màxim de 3 anys per aprovar provisionalment el POUM pretén atorgar el marge
temporal necessari d’1 any, bé perquè la CTU competent pugui aprovar definitivament el POUM
i publicar-lo abans que perdin vigència les normes, bé perquè el DTES pugui completar la
tramitació de les normes perquè adquireixin vigència indefinida.
En el cas que un municipi opti per tramitar el POUM, les normes poden arribar a tenir una
vigència de 4 anys si mentrestant no entra en vigor el POUM.
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Canvis legislatius en l’àmbit de l’urbanisme: Aspectes econòmics de la modificació de la Llei d’Urbanisme introduïdes per la “llei Òmnibus”

LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
Nous continguts econòmics de la Llei 3/2012
Article 99 DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat
de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial dels usos, o la transformació dels usos

…
Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el
document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata.

…
Si les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 comporten un increment de sostre
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament, han
d’establir el percentatge de cessió del 15% d’acord amb els articles 43.1 i 45.1.a de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
Aquest percentatge es pot incrementar fins al 20%, de manera proporcionada i justificada, si el valor de les parcel·les
resultants de la modificació, un cop descomptades les càrregues urbanístiques imputades, és sensiblement superior al valor
mitjà de la resta de sòls de l’entorn de la mateixa categoria que la proposada. L’òrgan competent per a l’aprovació definitiva
ha de valorar l’adequació del percentatge de cessió de sòl amb aprofitament establert i determinar-ne la modificació, dins
dels límits esmentats, tant si el considera desproporcionat com si considera que no comporta una participació adequada de
la comunitat en les plusvàlues generades. L’import obtingut de l’alienació del sòl de cessió amb aprofitament, en la part que
correspon a l’excés del percentatge respecte el 10%, pot ésser destinat, totalment o parcialment, a pagar el cost d’obtenció i
execució de sistemes urbanístics no imputables a cap àmbit d’actuació urbanística.
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LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
Cessions d’aprofitament urbanístic en MPGO (art. 99 DL 1/2010 modificat per Llei 3/2012)

MPGO

Cessio AU

Modif. Ordenació
Canvi d’usos
 Intensitat d’usos
 Densitat
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Ordinària

MPGO

Cessio AU

 Edificabilitat

15%  AU
+
Ordinària

Canvis legislatius en l’àmbit de l’urbanisme: Aspectes econòmics de la modificació de la Llei d’Urbanisme introduïdes per la “llei Òmnibus”

LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
Cessions d’aprofitament urbanístic en el Sòl Urbà No Consolidat
Article 43 DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012
Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat
1. Els propietaris o propietàries Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l'administració actuant,

c) En el cas que mitjançant per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s'incrementi el sostre edificable,

gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels

la densitat de l'ús residencial o la intensitat de l'ús industrial, o es transformin els usos de determinades parcel·les del d’un

polígons d'actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a, excepte en

sector o d’un polígon d'actuació urbanística, les persones propietàries, els propietaris, a part de la cessió ordinària que

els llevat dels supòsits següents:

corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, o el

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, les persones propietàries els propietaris han de cedir el sòl corresponent

percentatge superior que la modificació del planejament urbanístic general estableixi d’acord amb l’article 99.3, i que pot

al percentatge que estableixi el pla director estableixi, que pot ésser de fins al 15% de l'aprofitament urbanístic del sector.

ésser fins al 20%.

b) En el cas que mitjançant per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s'estableixi un nou sector o un

d) En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic general es faci una reordenació general d'un sector o

nou polígon d'actuació urbanística que tingui per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a, les

d'un polígon d'actuació urbanística que comporti la transformació global dels usos establerts pel planejament, les persones

persones propietàries han de cedir el sòl corresponent als percentatges d’aprofitament urbanístic següents: una actuació

propietàries han de cedir el sòl corresponent al 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació o el percentatge

aïllada de dotació a què fa referència la disposició addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que

superior que la modificació del planejament urbanístic general estableixi d’acord amb l’article 99.3, i que pot ésser fins al

comporti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la

20%.

modificació del planejament corresponent incrementi el sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el

2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el procés de

percentatge esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.

reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la construcció d’habitatges de protecció pública,

Primer. Si el polígon d'actuació urbanística té per objecte una actuació aïllada de dotació a què fa referència la disposició

es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit

addicional segona, el 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic que comporti l'actuació de dotació respecte a

d’actuació.

l'aprofitament urbanístic preexistent i efectivament materialitzat o el percentatge superior que la modificació del

3. La cessió de sòl a què es refereix fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora

planejament urbanístic general estableixi d’acord amb l’article 99.3, i que pot ésser fins al 20%.

del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la única

Segon. En la resta de supòsits, el 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació o el percentatge superior que la

i indivisible, o si resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de

modificació del planejament urbanístic general estableixi d’acord amb l’article 99.3, i que pot ésser fins al 20%.

cedir. En aquest darrer cas En aquests dos darrers supòsits, la cessió pot ésser substituïda també per l’equivalent del seu
valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el patrimoni públic de sòl.

 Vigència del criteri general de 10% en els PMUs o en polígons d’actuació subjectes al 70.2.a
 Àrees Residencials Estratègiques  15%
 MPGO   sostre edificable  cessió del 15% de l’ AU + cessió ordinària
 MPGO  nou polígon d’actuació  Actuació Aïllada de Dotació  10% de l’ AU

  sostre 15% de l’ AU
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LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
Cessions d’aprofitament urbanístic en el Sòl Urbà No Consolidat
Edificabilitat segons planejament vigent
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LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC

Aprofitament Urbanístic

Cessions d’aprofitament urbanístic en el Sòl Urbà No Consolidat

10% AU

15% AU

Cessió
ordinària

Cessió
ordinària

Planejament vigent

Modificació
sense  sostre

Modificació
amb  sostre

PLA DE MILLORA URBANA
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10% AU

NO

Delimitació
sense  sostre

15% AU

NO

Delimitació
amb  sostre

ACTUACIÓ AÏLLADA DE DOTACIÓ
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LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
Cessions d’aprofitament urbanístic en el Sòl Urbanitzable
Article 45 DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012
Deure addicional dels propietaris o propietàries propietaris de sòl urbanitzable delimitat
estableixi d acord amb l article 99.3, i que pot ésser fins al 20%.
1. Els propietaris o propietàries propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels que imposa l’article 44, els

b) Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics generals exteriors a l’actuació

deures següents: el deure de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin

urbanística i les obres per a l’ampliació o el reforçament d’aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de

compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.

la magnitud de la dita actuació, d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic general, incloent-hi, d’acord

a) Cedir a l'administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el

amb el que estableix la legislació sectorial, l’obligació de participar en els costos d’implantació de les infraestructures de

sòl necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector, excepte en els supòsits

transport públic que siguin necessàries perquè la connectivitat del sector sigui l’adequada.

següents:

2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el procés de

Primer. En el cas de les àrees residencials estratègiques, les persones propietàries han de cedir el sòl necessari per edificar

reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la construcció d’habitatge de protecció pública es

el sostre corresponent al percentatge que el pla director urbanístic estableixi, que pot ésser de fins a un 15% de

pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit

l'aprofitament urbanístic del sector.

d’actuació.

Segon. En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic general s'estableixi un nou sector de sòl

3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1.a pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector

urbanitzable o una reordenació general d'un sector ja existent que comporti la transformació global dels usos establerts pel

o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, o si l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la única i

planejament, les persones propietàries han de cedir el sòl corresponent al 15% de l'aprofitament urbanístic del sector o el

indivisible, o si resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir.

percentatge superior que la modificació del planejament urbanístic general estableixi d’acord amb l’article 99.3, i que pot

En aquest darrer cas En aquests dos darrers casos, la cessió pot ésser substituïda també per l’equivalent del seu valor

ésser fins al 20%.

econòmic. En tots els casos, l’equivalent `s’ha de destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni municipal de sòl.

Tercer. En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic general s'incrementi el sostre edificable, la
densitat de l'ús residencial o la intensitat de l'ús industrial, o es transformin els usos de determinades parcel·les del sector,
les persones propietàries, a part de la cessió ordinària que corresponia al sector, han de cedir el sòl corresponent al 15% de
l'increment de l'aprofitament urbanístic o el percentatge superior que la modificació del planejament urbanístic general
estableixi d’acord amb l’article 99.3, i que pot ésser fins al 20%.

 15% de cessió d’AU en lloc del 10% d’AU fins a dia d’avui
 15% d’AU en sòls que es classifiquin de nou i aprovats inicialment a partir del 1/03/ 2012
 Derogació dels supòsits de cessió d’AU entre el 15% i el 20% derivat de MPGO
 MPGO   sostre edificable  cessió del 15% de l’ AU + cessió ordinària
PROMO Assessors Consultors, SAP
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LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
Cessions d’aprofitament urbanístic en el Sòl Urbanitzable
Disposició Transitòria Tercera
“2. El percentatge de cessió de sòl amb aprofitament del 15% ]...[ són aplicables als sòls urbanitzables que
assoleixin aquesta classificació mitjançant els instruments de planejament urbanístic general o llurs revisions o
modificacions que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei present. [...]”

Planejament vigent

Nou planejament

SNU

SNU
SUND-1

SÒL
URBÀ

SUD-1

SÒL
URBÀ

SUD-1

SUD-2
SUND-1

PROMO Assessors Consultors, SAP
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LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC

Aprofitament Urbanístic

Cessions d’aprofitament urbanístic en el Sòl Urbanitzable

10% AU

15% AU

15% AU
Cessió
ordinària

Planejament vigent

Modificació
sense  sostre

Cessió
ordinària

Modificació
amb  sostre

Classificació
Nou Sòl Urbanitzable

SÒL URBANITZABLE

PROMO Assessors Consultors, SAP
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LES RESERVES D’HABITATGE PROTEGIT
Nous continguts de la Llei 3/2012
Article 57.3 / 57.4 DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012
Plans d’ordenació urbanística municipal
urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable a què fa referència l apartat 4.
3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la construcció

4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries que estableix l'apartat 3, es considera és sostre residencial de

d’habitatges de protecció pública, sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, amb caràcter

nova implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s'admet indistintament amb altres usos,

general, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant

que prevegi el pla d'ordenació urbanística municipal per als sectors de sòl urbanitzable i per als polígons d'actuació

en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual un 20%, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb

urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors subjectes a plans de millora urbana que tinguin per objecte alguna de les

protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, i un 10% a habitatges amb protecció oficial de

finalitats a què es refereix l'article 70.2.a, incloses les actuacions aïllades de dotació. En tot cas, No es considera en cap cas

preu concertat o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al

sostre residencial de nova implantació i no computa en el càlcul;

lloguer o a altres formes de cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística

a) El sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els esmentats dits sectors o polígons.

municipal següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic determini altra cosa.

b) El sostre dels sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació aprovats definitivament de

a) Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable.

conformitat amb el planejament anterior, en els quals regeixen les determinacions del pla urbanístic derivat aprovat.

b) Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca i que compleixen els requisits
següents:
Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica d’atorgament de llicències ha estat inferior a cinc
habitatges per cada mil habitants i any.
Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels àmbits d’actuació
urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable a què fa referència l’apartat 4.»
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 Derogació de tipologia d’Habitatge Concertat Català
  20%

d’HPO de règim general, especial o d’ambdós règims

 Exempció 1: Municipis d’escassa complexitat urbanística
 Exempció 2: Municipis < 5000 habitants i no capitals de comarca que en els 2 anys anteriors
nombre de llicències anuals < 5 htges/1000 habitants, i si el Pla preveu  200 htges nous

PROMO Assessors Consultors, SAP
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LES RESERVES D’HABITATGE PROTEGIT
Estimació de l’impacte dels nous continguts de la Llei 3/2012 en el territori
Municipis NO capital cca < 5.000 hab. i visats < 5 per cada 1.000 habitants (2009-2010)

PROMO Assessors Consultors, SAP
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LES RESERVES D’HABITATGE PROTEGIT
Estimació de l’impacte dels nous continguts de la Llei 3/2012 en el territori
Municipis NO capital cca < 5.000 hab. i visats < 5 per cada 1.000 habitants (2005-2010)

PROMO Assessors Consultors, SAP
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LES RESERVES D’HABITATGE PROTEGIT
Estimació de l’impacte dels nous continguts de la Llei 3/2012 en el territori
Municipis NO capital cca < 5.000 hab. i visats < 5 per cada 1.000 habitants (2005-2010) i potencial  200 htges

PROMO Assessors Consultors, SAP
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CANVIS LEGISLATIUS EN L’ÀMBIT DE L’URBANISME
LES ACTUACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
Barcelona, 18 de maig de 2012

Camil Cofan Amiel
Subdirector General d’Urbanisme
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Llei 3/2012, de 22 de febrer,
DE MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME (DOGC núm. 6.077 de 29-02-2012)

Objectius generals en sòl no urbanitzable:
1)
2)
3)
4)

Afavorir la conservació i la recuperació del patrimoni rural.
Incentivar la reactivació econòmica i el desenvolupament del món rural.
Simplificar el procediment per l’autorització d’obres i masies i d’altres edificacions rurals.
Flexibilitzar el règim aplicable a les instal·lacions industrials preexistents.

Modificació de la Llei 3/2012
Article 12

Article 47

Es modifica l’apartat 3 de l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme
3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51:
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques,
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.

Modificació de la Llei 3/2012
Article 12

Article 47

3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51:
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de
planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques o històriques.

Modificació de la Llei 3/2012
Article 12

Article 47

3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51:
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

Modificació de la Llei 3/2012
Article 12

Article 47

S’afegeix un nou apartat a l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme:
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg
que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la
modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques
o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha
d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit del nombre de places. Les construccions a què
fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar per destinar a l’ús d’habitatge familiar.
En tots els casos, els usos de les construccions a què es refereix aquest apartat han d’ésser compatibles amb les
activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu.»

Modificació de la Llei 3/2012
Article 12

Article 47

Es modifica la lletra “e” i s’afegeix una nova lletra “f” a l’apartat 6 de l’article 47 de la Llei d’urbanisme.
3. S’admeten:
«e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs
tenda autoritzats pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla
especial urbanístic.
»f) les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.»

Modificació de la Llei 3/2012
Article 13

Article 48

Es modifica l’apartat 3 de l’article 48 del text refós de la Llei d’urbanisme:
«3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no incloses en un pla especial urbanístic
és un requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions municipals relatives a l’actuació, que tanmateix poden
ésser tramitades simultàniament, condicionades sempre a l’aprovació del projecte. Això no obstant, es poden establir per
reglament els supòsits en què, atesa l’escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl afectada per l’actuació,
no és exigible l’aprovació del projecte. En aquests supòsits, per a atorgar les llicències o autoritzacions municipals
corresponents es requereix l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui.»

Modificació de la Llei 3/2012
Article 14

Article 49

Es modifica l’article 49 del text refós de la Llei d’urbanisme:
»2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica, si superen els
llindars que estableixen el planejament territorial i l’urbanístic, s’han de sotmetre a l’informe de la comissió territorial
d’urbanisme que pertoqui, que regula l’article 50.1, amb els mateixos efectes vinculants. Aquest informe s’ha de referir
als aspectes de legalitat dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció que el
promotor del projecte ha de presentar.
»3. En el cas de projectes que comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a
informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del departament competent en matèria de ramaderia
relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La llicència
corresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable. En el cas que aquests projectes superin els llindars a
què fa referència l’apartat 2, aquest informe i el projecte tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud de l’informe
corresponent de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui. Tanmateix, els projectes relatius a activitats
ramaderes preexistents que, sense incrementar la capacitat productiva de les instal·lacions, només comporten
obres per a adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de
ramaderia no requereixen els informes esmentats, sinó que resten subjectes únicament a llicència municipal.»

Construccions
Agrícoles i ramaderes

Noves implantacions,
ampliació d’edificació
i de capacitat

Tràmit del 49

Ampliació d’edificació i
manteniment de capacitat

Informació pública
(20 dies)
Informe agricultura
(règim de distàncies)

Supera llindars

No supera llindars

Informe comissió d’urbanisme
(legalitat i EIIP)

Llicència municipal

Llicència municipal

Tràmit del 48

Tràmit del 50

Aprovació prèvia de l’apartat

Informe de la comissió territorial d’urbanisme
competent (termini de 2 mesos)

Informació pública
per ajuntament:1 mes
a) Justificació del projecte i
compatibilitat planejament
b) Estudi d’impacte paisatgístic
c) Estudi arqueològic i un informe del
Departament competent en cultura
d) Informe en matèria d’agricultura
si no és comprès en un pla sectorial agrari
e) Informe de l’administració hidràulica
f) Informe de
l’Institut Geològic de Catalunya
g) Altres informes que exigeixi
la legislació sectorial
Aprovació definitiva de la comissió territorial
d’urbanisme (termini 3 mesos)

Informe del departament competent en matèria
d’agricultura i ramaderia, si les obres són
susceptibles de pertorbar el funcionament
normal de les explotacions agràries existents
en l’entorn inmediat

Modificació de la Llei 3/2012
Article 15

Article 50

Es modifica l’article 50 del text refós de la Llei d’urbanisme:
Article 50. Reconstrucció o rehabilitació de determinades construccions en sòl no urbanitzable
»1. En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui ha d’informar sobre els
projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les construccions que estableix l’article 47.3 llevat que aquests
projectes només comportin obres de conservació, d’adequació, de millorament o de manteniment d’un ús existent
admès per l’ordenament urbanístic. La comissió territorial d’urbanisme ha d’emetre aquest informe en el termini de dos
mesos a partir que disposi de l’expedient. La llicència només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de
fixar les mesures correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 48.2. En el cas que la
reconstrucció o rehabilitació projectada sigui susceptible de pertorbar el funcionament normal de les explotacions
agràries existents en l’entorn immediat, abans de sotmetre el projecte tramitat a la consideració de la comissió
territorial d’urbanisme que pertoqui, l’ajuntament ha de sol·licitar un informe al departament competent en matèria
d’agricultura i ramaderia sobre la incidència del projecte tramitat amb relació al funcionament de les explotacions
agràries existents i sobre les eventuals mesures que s’han d’incloure en el projecte tramitat per a compatibilitzarlo amb aquestes explotacions.

Modificació de la Llei 3/2012
Article 15

Article 50

»3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent i la
composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n
pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa
reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. En el supòsit de l’article 47.3.c, la rehabilitació de la construcció
afectada pot comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per a corregir-ne l’impacte ambiental
o paisatgístic negatiu.»

Modificació de la Llei 3/2012
Article 89

Transitòria 15

Es modifica la disposició transitoria quinzena del text refós de la Llei d’urbanisme:
1. Mentre no hi hagi el catàleg de les construccions situades en sòl no urbanitzable, es poden autoritzar la rehabilitació o la
reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions situades en sòl no urbanitzable per mitjà del procediment que
estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a algun dels usos admesos, inclòs l’hoteler.
La documentació, en aquest cas, ha d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació o, si s’escau, de l’impacte ambiental
o de la necessitat d’integració en el paisatge.

Modificació de la Llei 3/2012
Article 89

Transitòria 15

3. Les edificacions o instal·lacions industrials existents en sòl no urbanitzable degudament autoritzades abans de la
Llei 2/2002, mentre no cessin l’activitat per la qual van ésser autoritzades, admeten les obres de conservació,
d’adequació i de millora necessàries per al desenvolupament correcte de l’activitat.
També poden ser objecte d’obres d’ampliació si són necessàries per a la continuïtat de l’activitat o per a adequar-la a
la normativa ambiental, sempre que es justifiqui suficientment l’interès social de l’activitat en termes econòmics i de
llocs de treball.
Requereixen la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic i es condicionen a l’acceptació, quan se’n cessi l’ús, de
desmuntar o enderrocar, sense dret a percebre cap indemnització, totes les instal·lacions o edificacions existents,
llevat que, amb la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic, es destinin a usos conformes amb el règim jurídic del sòl no
urbanitzable. L’autorització resta subjecta a les condicions que per als usos i les obres provisionals estableix l’article 54.3 i 4

Modificació de la Llei 3/2012
Preàmbul

Plans especials

Plans especials urbanístics
-Es reforça com a figura urbanística idònia per implantar en el territori determinades infraestructures no previstes en el
planejament general.
- Es sistematitza aquesta figura distingint entre plans especials urbanístics de desenvolupament i plans especials
urbanístics autònoms.
PEU de desenvolupament:
- Poden ser previstos o no previstos pel planejament territorial o urbanístic general.
-Els previstos s’han d’ajustar a les determinacions del pla que desenvolupan.
- Els no previstos no poden modificar ni la classificació del sòl, ni modificar els elements fonamentals de l’estructura
definida pel planejament general corresponent.
PEU autònoms
-Tenen per finalitat implantar en el territori infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic.
- Tenen les mateixes facultats que els PEU de desenvolupament no previstos.
- Poden qualificar com a sistema urbanístic, de caràcter general o local, el sòl necessari per a la implantació de la
infraestructura.
- No poden alterar la qualificació del sòl reservat per a sistemes urbanístics generals.
- La documentació d’aquests plans ha de contenir l’anàlisi de les diverses alternatives d’emplaçament plantejades.

Modificació de la Llei 3/2012
Article 24

Article 67

Es modifica l’article 67 del text refós de la Llei d’urbanisme:
"Article 67. Plans especials urbanístics de desenvolupament.
"1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general, es poden
aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a assolir les finalitats següents:
"a) La protecció del medi rural i del medi natural.
"b) La protecció de béns catalogats.
"c) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de protecció.
"d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament urbanístic general no ho fa,
poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat pública o privada.
"e) El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
"f) L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic derivat.
"g) La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què fan referència els articles
47.3 i 50.
"h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4.
"i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació urbanística municipal.
"j) La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals.
"k) Qualsevol altra finalitat anàloga.
"2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el planejament territorial o en el
planejament urbanístic general han d’ajustar llurs determinacions a les del pla que desenvolupen.
"3. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el planejament territorial o
en el planejament urbanístic general no poden substituir en cap cas el pla d’ordenació urbanística municipal en la
seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden
modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament; en canvi poden alterar
altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per
a assolir la finalitat que els justifica."

Modificació de la Llei 3/2012
Article 25

Article 68

Es modifica l’article 68 del text refós de la Llei d’urbanisme:
"Article 68. Plans especials urbanístics autònoms
"1. Es poden aprovar plans especials urbanístics autònoms per a implantar en el territori infraestructures no previstes
en el planejament territorial o urbanístic relatives als sistemes urbanístics de comunicacions o d’equipament
comunitari, de caràcter general o local, llevat que la legislació sectorial aplicable a aquestes infraestructures reguli
instruments específics per a executar-les vinculants per al planejament urbanístic.
"2. Els plans especials urbanístics autònoms, a més de les facultats que l’article 67.3 determina per als plans especials
urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el planejament territorial o urbanístic, poden qualificar el
sòl necessari per a la implantació de la infraestructura com a sistema urbanístic, de caràcter general o local, sense
possibilitat, però, d’alterar la qualificació del sòl reservat per aquest planejament per a sistemes urbanístics generals."

Modificació de la Llei 3/2012
Article 26

Article 69.2

Es modifica l’apartat 2 de l’article 69 del text refós de la Llei d’urbanisme:
Article 69. Determinacions i documentació dels plans especials urbanístics
"2. Els plans especials urbanístics autònoms han de qualificar com a sistema urbanístic, general o local, els terrenys
vinculats a les infraestructures que ordenen i han d’establir les altres determinacions necessàries per a llur funcionament
adequat. La documentació d’aquests plans ha de contenir l’anàlisi de les diverses alternatives d’emplaçament
plantejades i la justificació de l’opció escollida i del compliment dels requisits que legitimen l’aprovació del pla."

Modificació de la Llei 3/2012
Article 27

Article 78

Es modifica l’article 78 del text refós de la Llei d’urbanisme:
Art. 78. Formulació del planejament urbanístic derivat.
"2. En el cas dels plans especials urbanístics autònoms a què fa referència l’article 68, correspon de formular-los a
l’administració que tingui a càrrec l’execució directa de les obres corresponents a les infraestructures que ordenen o,
en el cas d’infraestructures de titularitat privada, a la persona titular."

Modificació de la Llei 3/2012
Article 28

Article 79

Art. 79 Competències del Conseller (aprovació definitiva)
Es modifica la lletra e de l’apartat 1 de l’article 79 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera:
"e) Els plans especials urbanístics autònoms a què fa referència l’article 68. Si en el termini d’audiència establert per
l’article 85.8, l’ajuntament afectat manifesta disconformitat amb l’emplaçament escollit per a implantar una
infraestructura d’interès supramunicipal, llevat que aquest emplaçament estigui predeterminat per una decisió
del Govern, la resolució definitiva de l’expedient s’ha d’adoptar amb l’informe previ del departament competent per
raó de la matèria i de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, amb la finalitat de ponderar els
interessos públics que hi concorren."

Modificació de la Llei 3/2012
Article 31

Article 85.3

Art. 85 Tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats.
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 85 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:
"3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de desenvolupament i autònoms que
tinguin per objecte la implantació de sistemes urbanístics d’interès supramunicipal corresponen:
"a) A l’adminstració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació o d’aprovació de
plans.
"b) A la comissió territorial d’urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que l’àmbit territorial del pla afecti
més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial i la definitiva pertoquen al conseller o consellera competent en
matèria d’urbanisme."
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1. Introducció
La preocupació per la millora de la gestió en els serveis públics municipals, compartida per gestors
públics i per ciutadans, és una inquietud que ha anat creixent en els darrers anys i que té més vigència
que mai. L’exigència d’una millora de la qualitat que demanden els ciutadans, així com de la
racionalització de la gestió i de la responsabilitat dels gestors públics ha avançat notablement, i ja no és
suficient la presentació anual dels ingressos i de les despeses, sinó que es requereix divulgar les
activitats realitzades i les despeses associades, triades i realitzades, totes elles, sota criteris d’economia,
eficiència i eficàcia.
El propòsit principal d'un govern és ajudar a mantenir i millorar el benestar dels seus ciutadans mitjançant
la prestació de serveis. L'eficiència d'un govern i l'eficàcia en la prestació d'aquests serveis és una part
important del seu acompliment. Per tal d'informar dels aspectes vitals de l'actuació del govern als
ciutadans es necessita informació sobre com es capten els recursos i sobre com es decideix i s’executa la
despesa en aquests serveis. En l’àmbit empresarial o de l’administració pública, mesurar no és una opció,
és una obligació, una necessitat per tal de prendre decisions assenyades i de millorar l’eficàcia en
l’assignació d’uns recursos que, normalment, són escassos. Quan nosaltres com a ciutadans interroguem
sobre el destí dels nostres impostos estem demanant una racionalització de la despesa pública, que
implica una valoració objectiva i neutral de la gestió pública. Les eines necessàries per a aquesta
valoració les aporten els indicadors de gestió, uns instruments bàsics per conèixer i avaluar les activitats
que realitzen i els serveis que presten les administracions. Unes administracions que, si no s’indica el
contrari, entendrem en aquest document que són les administracions locals.
Fins no fa massa els instruments de mesura clàssica es limitaven als associats al pressupost i la
comptabilitat. Però una administració pública actual, que no té entre els seus objectius la maximització del
benefici sinó la prestació d’uns serveis als ciutadans dins d’un marc d’equilibri pressupostari, necessita
mesurar aspectes intangibles, com la satisfacció dels usuaris, la motivació de treballadors i directius, el
temps de resposta d’un servei, la integració dels treballadors o el perfil dels usuaris.
És important conèixer bé i avaluar correctament les activitats i els serveis per un doble motiu:
a. Per la seva utilitat com a sistema d’informació de cara a la presa de decisions dels gestors
públics.
b. Perquè serveixen com a eina de control d’aquestes decisions, sempre i quan aquests indicadors
es publiquin o siguin accessibles i estiguin guiats per la transparència i orientats a la rendició de
comptes.
Els indicadors de gestió són índexs que permeten avaluar els resultats de les actuacions públiques en
qualsevol dels seus components o àmbits. Els indicadors han de ser precisos i complir una sèrie de
condicions o característiques que facilitin el seguiment dels aspectes més importants de les activitats,
serveis o programes que s’analitzen.
En general, aquesta ha estat una parcel·la molt feble dins de les administracions públiques a Espanya
que, en comparació amb d’altres països europeus o de tradició anglosaxona1 més habituats a l’examen
de comptes i a la transparència, s’ha incorporat amb un cert retard a l’elaboració i difusió d’indicadors.
Però en els darrers anys -temps veloços i imprevistos en els quals els avanços de la tecnologia ho han
transformat tot de forma contínua a gran velocitat-, s’ha fet un pas endavant molt important en l’elaboració
de bateries d’indicadors de forma sistematitzada que pretenen copsar de forma objectiva el
desenvolupament d’activitats i la prestació de serveis.

Podeu consultar experiències internacionals de diversos països que tenen sistemes polítics subjectes al control de
l’activitat pública al capítol 6è d’aquest document.
1
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Part d’aquest avanç es deu a les pròpies transformacions de la societat en els darrers anys, en els que al
mateix temps que ha augmentat la sensibilitat ciutadana i l’exigència de responsabilitats sobre la gestió, el
salt tecnològic ha obert el camp a una quantitat ingent d’informació que, si no està mínimament ordenada,
cribada i sistematitzada, pot sobrecarregar els circuïts d’aprovisionament i confondre més que facilitar el
camí a la presa de decisions.
El document que teniu a les mans s’estructura de la següent forma: a la introducció es contextualitza
perquè és necessari mesurar la gestió; en el segon apartat es fa un breu repàs del context legal i del marc
en el qual se situen els indicadors de gestió; el tercer està dedicat als conceptes més formals i
metodològics; en el quart es fa una aproximació a una forma possible d’obtenció i ús dels indicadors dins
del context global de la gestió, entesa com un instrument en l’acompliment d’objectius estratègics de
polítiques públiques; el següent capítol es dedica a fer un breu resum d’algunes experiències properes de
definició d’indicadors i experiències de gestió i difusió de coneixement entre diverses administracions; al
penúltim apartat s’incorpora una visió detallada per a qui vulgui aprofundir en la situació i els organismes
encarregats del control de la gestió a nivell internacional i, per acabar, trobareu la bibliografia i les
referències web.

2. Marc legal i iniciatives d’implantació d’indicadors de gestió a Espanya
A diferència dels països amb tradició anglosaxona i els nòrdics -on és més present una cultura de gestió
pública més innovadora i flexible-, i dels de tradició continental -on el sector públic està molt burocratitzat-,
el cas de les nostres administracions s’emmarca en la tradició del sud d’Europa, on les lleis
administratives regeixen la inclusió d’indicadors de gestió en les memòries dels estats financers de les
entitats locals a partir de 2006.
En una visió retrospectiva, les principals normes que van marcar a Espanya la necessitat i la
conveniència d’implantar instruments de seguiment, avaluació i control de les administracions locals són:
a. Constitució Espanyola. L’article 31.2 es refereix a la despesa pública, i parla d’una assignació
equitativa dels recursos i de l’eficiència i l’economia en la programació i l’execució. A l’article
103.1 s’esmenten els principis d’eficàcia i coordinació en la gestió pública.
b. Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, on s’apunta que el principi d’eficiència en
l’assignació i utilització dels recursos públics requereix la utilització d’indicadors de gestió.
c. Llei 47/2003, General Pressupostària, on es recull el principi d’eficiència en el control de l’activitat
financera, incidint en el seguiment d’objectius i l’avaluació de l’efectivitat, pel quals és necessari
disposar d’indicadors de gestió.
d. Llei 57/2003, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, on es recalca la importància
del seguiment dels costos dels serveis i de l’assignació de recursos amb criteris d’eficàcia i
eficiència. Determina la creació d’un Observatori Urbà, depenent del Ministeri d’Administracions
Públiques, amb l’objectiu de recollir indicadors que palesin la qualitat de vida en els municipis
regulats per aquesta llei.
e. Reial Decret Legislatiu 2/2004, Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art 167 i 211) on es
recalca la importància del control de la gestió municipal, amb accent en la determinació dels
resultats en relació amb el cost i el rendiment dels serveis, en la informació econòmica i
financera necessària per a la pressa de decisions tant polítiques com de gestió. També fa
referència a les Memòries justificatives de cost i rendiment dels serveis que palesin el nivell
d’assoliment dels objectius programats i que han d’acompanyar el compte general
f. Instruccions de Comptabilitat Local de 2004, que recullen la reforma de la comptabilitat local i
que inclouen l’obligatorietat de presentar una sèrie d’indicadors patrimonials, pressupostaris i
financers.
g. Reial Decret 951/2005, que estableix el marc general per a la millora de la qualitat en
l’Administració General de l’Estat.
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Tal com s’ha assenyalat anteriorment, en 2006 (aprovada en l’Ordre Ministerial EHA/4041/2004) es va
fixar l’obligatorietat d’incloure indicadors de gestió que permetin avaluar l’economia, eficiència i eficàcia en
les memòries dels estats financers. De llavors ençà, s’han desenvolupat diferents iniciatives que proposen
diferents bateries d’indicadors2, com la proposada per l’Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA); la de la Federación Española de Municipios (FEMP, 2006), el
Projecte SINIGAL (2006) i la de la Fundació Pi i Sunyer (breument ressenyada al capítol 5è d’aquest
document). Finalment, en 2010 s’ha produït un nou avanç amb el nou Plan General de Contabilidad
Pública que obliga a incloure indicadors de gestió, almenys en el cas dels serveis finançats amb taxes o
preus públics. En general, l’aplicació d’indicadors de gestió és molt limitada3, bàsicament a causa de
l’absència de mecanismes per a capturar la informació no financera i la manca d’estandarització dels
procediments de gestió.
A Barcelona, la Carta Municipal (Llei 1/2006 que regula el Règim especial del municipi de Barcelona), a
l’article 58 f parla de que l’assignació de recursos, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència, es farà
en funció de la definició i el compliment d’objectius.
L’any 2006 es va crear l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). És un consorci públic
constituït per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la
Fundació Jaume Bofill, el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de Treball Econòmic i Social
de Catalunya. Té com a missió promoure l’avaluació de polítiques públiques i de programes del tercer
sector social a Catalunya, per millorar-ne l’efectivitat, l’eficiència i la transparència envers la ciutadania.
Entre les seves línies estratègiques destaca el foment de la realització, l’ús i la difusió pública
d’avaluacions de qualitat.
Per últim, cal ressenyar la creació de l’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat
del Servei en 2007, sota el Ministeri de Presidència, amb l’objectiu de promoure i realitzar avaluacions i
anàlisi d’impacte de les polítiques i programes públics. En 2009 es va aprovar la “Guia per a l’avaluació
integral del govern municipal” (norma UNE 66182-AENOR4), a instàncies de la FEMP i del Col·legi Oficial
de Secretaris, Interventors i Tresorers de les Administracions Locals, amb la intenció de proporcionar una
metodologia per avaluar la fiabilitat en la prestació dels serveis que necessiten els ciutadans.

3. Conceptes bàsics relatius als indicadors de gestió
3.1. Definició i classificació
Un indicador és una magnitud que reflecteix algun tret important d’un sistema dins d’un context
d’interpretació. Aquesta magnitud, simple o composta, està associada a una activitat, a un procés o a un
sistema que permet, en comparació amb els estàndards, avaluar de forma periòdica les unitats de gestió.
Els indicadors també es poden definir com “unitats de mesura que permeten el seguiment i l’avaluació
periòdica de les variables clau d’una organització, mitjançant la seva comparació amb els corresponents
referents interns i externs”5.

Podeu consultar el detall d’aquestes iniciatives a Pérez López, G., Ortiz Rodríguez, D., I Navarro Galera, A., 2010
Segons Pérez et al., 2010, l’enquesta realitzada pels autors a les corporacions locals mostrava que només un 28%
dels ajuntaments enquestats en 2008 va incloure indicadors de gestió, mentre que un 93% dels ajuntaments va
incloure indicadors pressupostaris.
4
Asociación Española de Normalización y Certificación, referent a Espanya de la ISO.
5 Vegeu AECA, 2000, i per definicions alternatives, vegeu González-Paramo i Onrubia, 2003, i López Camps i
Gadea Carrera, 1992.
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Un sistema d’indicadors de gestió (bateria d’indicadors) permet fer comparacions, elaborar judicis,
analitzar tendències i predir canvis. Pot mesurar la tasca d’una persona, d’un sistema o d’una organització
complexa, així com el cost i la qualitat dels components, l’eficàcia dels processos, la qualitat i importància
dels productes obtinguts o dels serveis prestats. Encara que a vegades s’oblidi, els indicadors no són un
objectiu; només són una eina que permet avaluar l’assoliment dels objectius proposats.
Els indicadors que habitualment utilitza una administració es poden classificar per àmbits i atenent a
l’objecte que s’ha de mesurar, en les següents categories:
a. Indicadors estratègics. Mesuren l’aportació als objectius estratègics en base a activitats,
programes especials, processos estratègics i projectes d’organització i inversió.
b. Indicadors de gestió. Informen sobre processos i funcions clau i s’utilitzen dins del procés
administratiu per controlar les operacions, prevenir i identificar desviacions que impedeixen
l’acompliment d’objectius estratègics, determinar despeses unitàries per àrees o departaments,
identificar desviacions i verificar el nivell d’assoliment dels objectius.
Si es considera que la gestió té a veure amb administrar i/o establir accions concretes per a fer
realitat les tasques programades i planificades, aquests indicadors estan relacionats amb els
ratis que realment serveixen per a permetre administrar tots els processos (línies d’actuació) i
assegurar la seva continuïtat.
L’aplicació d’indicadors de gestió (performance indicators) permet posar l’accent en el concepte
anglosaxó de la accountability, que fa referència a la responsabilitat que l’administració té envers
els contribuents a l’hora de rendir comptes i la transparència que ha demostrat en la seva
gestió6.
c. Indicadors de servei. Mesuren la qualitat dels serveis en funció dels estàndards definits i la
satisfacció dels usuaris. S’utilitzen per implementar accions de millora de la qualitat del servei.
Els indicadors es poden classificar també per la seva naturalesa, en clara sintonia amb els atributs
desitjables que haurien de tenir almenys en una dimensió teòrica. D’entrada, han de permeten avaluar
els resultats obtinguts en tres eixos bàsics, que en la tradició anglosaxona es coneix com value for
money, i que aquí es sintetitza amb la regla de les tres Es: economia, eficiència i eficàcia.
a. Economia. Aquest atribut reflecteix si el preu que s’ha pagat pels recursos és el menor dels
possibles, així com si aquests recursos eren adequats en quantitat i qualitat. L’economia s’obté
quan s’adquireixen els recursos més adequats al cost més baix. Dintre d’aquest concepte,
s’identifiquen quatre components: temps adequat, menor cost, quantitat adequada i qualitat
acceptable7.
b. Eficiència. Aquest concepte fa referència a la relació entre els serveis prestats i els recursos
necessaris per produir-lo: Una actuació eficient es definiria com aquella que amb uns recursos
determinats obté el màxim resultat possible, o la que amb uns recursos mínims manté la qualitat
i quantitat adequades a un servei determinat.
c. Eficàcia. Dóna la mesura del nivell d’assoliment dels objectius previstos en els programes
d’actuació, que han hagut de ser fixats prèviament de forma clara i quantificable per la institució.
És a dir, comparant els resultats obtinguts amb els previstos independentment dels mitjans
utilitzats.
La gestió òptima no serà la més econòmica, la més eficient o la més eficaç, sinó la que presenti els
millors paràmetres de les tres E de forma simultània8. De forma general, l’economia, l’eficiència i l’eficàcia
han d’estar equilibrades, ja que es poden aconseguir uns resultats (molt eficaçment) utilitzant una ingent
quantitat de recursos, per la qual cosa un elevat nivell d’eficàcia pot coexistir amb un baix nivell
d’eficiència.

Vegeu Boada i Mora, 1999.
Vegeu AECA, 2000.
8 Vegeu Boada i Mora, 1999.
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A més d’aquests tres grans eixos, hi altres atributs com l’efectivitat, l’equitat, l’excel·lència, l’entorn o la
sostenibilitat que també troben el seu paral·lelisme com a tipologia d’indicadors, que cada cop estan més
presents en l’avaluació de les actuacions de les entitats publiques.
Exemple 1: Bateria o matriu d’indicadors segons serveis públic i naturalesa dels indicadors

1
2
3
Àmbits

4
5
6
7
8
9
10
Nota: Els àmbits fan referència als diferents sectors o àmbits (ex, 1: Medi Ambient, 2: Vialitat, etc.) i els colors a si
els resultats dels indicadors estarien dintre de marges acceptables (color verd) o no (color vermell).

Des de les primeres definicions acadèmiques fins l’actualitat, les classificacions dels indicadors han
passat diverses fases, però avui en dia és habitual poder obtenir indicadors atenent a les seves múltiples
dimensions. L’exemple següent il·lustra les diferents combinacions segons tipologia, temàtica,
funcionalitat, periodicitat o destinatari dels indicadors.
Exemple 2: Possibles classificacions creuades dels indicadors de gestió

3.2. Funcions i limitacions
Les funcions dels indicadors de gestió s’articulen en una doble vessant descriptiva i valorativa. Des de la
primera, aporten informació sobre una situació determinada o l’estat d’un sistema i la seva evolució en el
temps. Des de la segona, permeten apreciar els efectes provocats per una actuació9.
9

Vegeu López Camps i Gadea Carrera, 1992.
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Fer servir indicadors de gestió en una administració té diverses utilitats:
a. Simplifica i facilita l’avaluació de les tres E. Informen sobre les condicions de preu, quantitat i
qualitat dels inputs o recursos. També expressen la relació entre els recursos emprats i els
serveis produïts. I en tercer lloc informen dels resultats (serveis executats o bens produïts en
unitats físiques o tècniques), i permeten la comparació entre les previsions i els resultats assolits.
b. Serveix per recolzar o descartar línies d’actuació política o tècnica.
c. Serveix per a controlar el progrés de l’activitat.
d. Guia l’elaboració, el control, l’execució i el seguiment del pressupost.
e. Serveix per valorar la motivació dels treballadors mitjançant la introducció d’incentius i de
mecanismes de sanció, així com d’avaluació dels treballadors.
f. Serveix per a comunicar els resultats en oferir informació fàcilment interpretable (comprensible,
sintètica, sistematitzada i simplificada) tant per usuaris interns (gestors i directius) com externs
(en les seves múltiples dimensions d’usuaris dels serveis, contribuents, votants...).
g. Guia la implantació de nous processos o procediments de millora de la qualitat del servei, com
plans estratègics, cartes de serveis, etc...
En resum, la correcta definició d’un indicador de gestió ha de permetre:
Interpretar el que està succeint
Prendre mesures quan les variables se surtin dels límits establerts
Definir la necessitat d’introduir canvis i/o millores i poder avaluar les seves conseqüències en el
menor temps possible
Entre les limitacions del seu ús, destaquen les associades a la valoració de la qualitat, pel seu component
intangible i subjectiu. Igualment, tant si s’empren unitats absolutes o relatives, sovint és difícil establir
comparacions amb altres serveis o altres administracions. Cal discernir la importància dels diferents
indicadors, sobretot considerant les despeses i els beneficis a llarg termini.
Sovint resulta difícil mesurar els recursos emprats en un servei, no només en el càlcul dels costos
homogenis de les accions, sinó també quan un servei està suportat per unitats (persones) de diferents
àmbits municipals. La mesura dels outputs o serveis generats també planteja dificultats d’ordre pràctic,
així com el control del procés operatiu.
Per últim, també apareixen dificultats associades a la mala qualitat de la informació de base (bases de
dades incompletes o defectuoses), d’una gran heterogeneïtat dels serveis avaluats, de sistemes de gestió
molt diferenciats o d’estructures executives molt diferents entre diferents administracions que dificulten les
comparacions.

3.3. Requisits i propietats
Perquè un indicador sigui eficaç i vàlid com a eina operativa de gestió ha de reunir les següents
característiques o propietats:
a. Ser rellevant o útil per la pressa de decisions
b. Ser representatiu i fàcil de mesurar
c. Ser fiable i verificable: la informació que el sustenta és creïble, verificable i fàcil de contrastar
amb la realitat.
d. Ser fàcil d’interpretar
e. Ser periòdic i consistent en el temps
f. Ser comparable. La comparació amb els resultats d’altres administracions permet analitzar
on han demostrat ser més eficients.
g. Ser objectiu i neutral Ser precís en termes matemàtics en els indicadors quantitatius
h. Ser inequívoc
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i. Ser sensible (recull els canvis introduïts en l’organització i en la realitat que es mesura)
j. Ser justificables o raonables en termes de cost-benefici
k. Ser acceptats per l’organització. Això està relacionat amb una cultura de la medició entre els
tècnics. Va associada a altres cultures, com la de la qualitat o de la motivació. Es tracta
d’estendre la cultura del rigor i de la mesura. Sovint, per manca de temps o per pressió, els
tècnics no estan habituats a avaluar i mesurar la feina, els incidents o les propostes.
Tot i que algunes d’aquestes característiques poden semblar redundants per la evident interrelació que
tenen entre elles, aquesta llista serveix per assegurar la utilitat dels indicadors com eines de gestió. A
més, encara que algunes d’aquestes característiques siguin difícils de complir o verificar en la pràctica,
són desitjables des del punt de vista teòric, sense perjudici que algunes d’elles siguin més irrenunciables
que d’altres.

3.4. Procés i mètode d’elaboració
Darrerament és freqüent la presentació de bateries d’indicadors en formats més o menys compactes que
concentren molta informació d’àmbits diversos. Una bateria sintètica d’indicadors requereix planificació i
assessorament per part de tècnics experimentats i motivats, així com una direcció que fixi els criteris i
paràmetres econòmics i que conegui la finalitat última dels indicadors. La participació dels tècnics
especialistes és bàsica perquè coneixen tant el que s’ha de mesurar com la possibilitat i les dificultats que
es troben en el dia a dia per fer-ho. Aquesta implicació té conseqüències directes en la fiabilitat dels
indicadors, ja que lliga o connecta el disseny dels indicadors amb l’obtenció de la informació.
Dins dels àmbits municipals, i depenent de la dimensió de l’administració municipal, és molt útil la creació
de grups de treball tècnics de diferents àmbits que intercanviïn experiències, consensuïn indicadors i
resolguin dificultats amb criteris homogenis. El mateix esquema serveix per l’elaboració d’indicadors de
diferents municipis que volen actuar de forma conjunta. Això és especialment útil en àmbits comarcals i
fins i tot provincials; un bon exemple són els Cercles de Qualitat de la Diputació de Barcelona, explicats
breument en el capítol 5è.
Un esbós senzill del procediment de construcció dels indicadors podria consistir en seguir el següent
esquema:
a. Seleccionar i descriure les activitats que es fan; no tots els Ajuntaments fan les mateixes
funcions
b. Seleccionar les activitats que es volen mesurar
c. Identificar els destinataris de la informació (gerents, representants polítics, mitjans de
comunicació, ciutadans, usuaris dels serveis...)
d. Decidir amb quina periodicitat s’elaboraran i es faran públics els indicadors
e. Establir els criteris o estàndards que permetran les comparacions (sectorial, territorial i/o
temporal)
A partir d’aquí, i sota la premissa de que s’ha de triar un nombre mínim d’indicadors que ofereixen el
màxim d’informació compactada, ja es pot elaborar la bateria d’indicadors. Caldrà recórrer a la imaginació
i a la experiència per triar uns quants indicadors, normalment pocs, que siguin representatius. Disposar
d’una quantitat ingent d’indicadors pot ser un error i una pèrdua de temps, en part perquè molts estaran
buits o seran dissenyats per departaments allunyats de la realitat o sense experiència, en part perquè un
excés d’informació pot danyar la qualitat de l’anàlisi, i per últim, perquè, aplicant el principi del realisme, el
dia a dia de la gestió no acostuma a permetre anàlisis i reflexions reposades d’aquests indicadors. També
cal analitzar l’eficàcia de cada indicador i eliminar o canviar els indicadors que no serveixen.
Pel que fa a la presentació dels indicadors, normalment es fa de forma conjunta en forma de matriu, amb
files i columnes que representen diferents activitats o processos d’un mateix àmbit. També s’utilitzen
mètodes economètrics o altres mètodes estadístics (clústers, components principals, etc...) que sintetitzen
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en pocs valors matrius molt complexes. Els Quadres de Comandament Integral (Balanced Scorecard) són
una fase posterior a les bateries d’indicadors. Són sistemes que agrupen i formalitzen els indicadors
d’alguns aspectes concrets i pretenen donar una visió global de l’actuació municipal mitjançant l’anàlisi i
les connexions entre els objectius estratègics de l’Ajuntament i els indicadors operatius.10
La formalització dels indicadors en sèries o bateries pot arribar a ser molt complexa, sobretot ara que la
tecnologia permet introduir la informació dels indicadors on time i fer lectures o capturar consultes on line
de forma simultània. No fa massa temps això es feia mitjançant fitxers excel, però darrerament s’utilitzen
aplicatius o plataformes creats ad hoc que permeten la introducció i la consulta de dades mitjançant un
accés restringit. Aquestes plataformes són molt potents, tenen moltes pestanyes navegables i són
consultables des de dispositius d’última generació amb connexió inalàmbrica. Permeten una gran
quantitat de consultes des de diferents punts de vista i ofereixen moltes sortides diferents (en pdf, excel,
word, etc), amb una gran varietat de modalitats d’informes que poden prioritzar determinats aspectes,
com el vector temporal, el de l’àmbit, el del pressupost, etc. Són els nous Quadres de Comandament
(QC), i s’obtenen directament des de les anomenades plataformes de Business Intelligence11.

4. Una proposta d’elaboració d’indicadors
La construcció d’indicadors requereix diverses etapes. La primera consisteix en identificar les activitats.
Després es tracta de conèixer les necessitats d’informació d’acord amb el que esperen els destinataris.
Finalment, cal seleccionar els indicadors, que s’estructuren en unes fitxes estandaritzades; després es
formalitzen els resultats en bateries o sèries d’indicadors que, finalment, passen a formar part dels
quadres de comandament i dels informes de gestió.
A l’Ajuntament de Barcelona, el PAM (Programa d’Actuació Municipal) estableix el següent procés de
seguiment i elaboració d’informes:
1
2
3
4
5

• Selecció d'indicadors per a cada nivell d'objectius
• Establiment de metes per als indicadors
• Elaboració de quadres de comandament a diferents nivells: polític, estratègic i operatiu
• Reunions internes de seguiment amb els responsables dels objectius
• Elaboració d'informes periòdics de seguiment (per a ús intern, de gestió i per a ús extern, per
a la rendició de comptes)

Sempre és recomanable acompanyar qualsevol informe d’un marc general, que en el cas de les
administracions locals seria un seguit d’indicadors del perfil de la ciutat, amb dades estructurals i amb les
darreres dades de conjuntura. Depenent del destinatari, i del coneixement que tingui previ de la ciutat, és
molt útil disposar d’unes taules bàsiques que resumeixin els principals aspectes demogràfics, socials,
urbanístics, d’activitat econòmica, de sistemes de transport, de xarxes de serveis, etc. del municipi.
Vegeu Mora y Vivas, 2001, i Bosch i Mas, 2008.
Podeu consultar una versió breu de l’informe de 2012 sobre els punts forts i febles de les plataformes més
conegudes a nivell mundial a: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-196VVFJ&ct=120207&st=sb
10
11
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Exemple 3: Indicadors de conjuntura econòmica12

12

Extracte de Barcelona Economia núm 78, 2011.
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Exemple 4: Indicadors d’evolució econòmica13

13

Barcelona Economia, avanç de conjuntura econòmica, gener 2012
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4.1. Fitxa genèrica d’un indicador
A continuació es proposen els elements que pot contenir una fitxa bàsica d’indicadors, que agrupa i
sintetitza els conceptes exposats.
Indicador núm. 1
Àmbit(s): Àrees o departaments al que correspon el indicador
Codi/Definició de l’Indicador
Descripció: ha de captar de forma concisa i exacta l’essència de la mesura. Cal especificar perquè és
d’utilitat l’indicador
Objectius
Estratègic: Identifica l’objectiu estratègic al que fa referència l’indicador
Operatiu: Identifica l’objectiu operatiu al que fa referència l’indicador.
Actuacions
Si l’objectiu operatiu es composa de diferents actuacions es pot indicar una a una
cadascuna d’elles amb diferents fitxes.
Perspectiva
Perspectiva: Especifica la visió de l’indicador en el cas d’haver previst
perspectives al QC. Per exemple. Pla de Govern, Recursos, Activitat, etc.
Destinataris
A qui va dirigida la informació que proporciona l’indicador
Responsable
Persona o unitat organitzativa responsable de l’indicador, entenent com a
responsable qui assegura la seva qualitat i no el depositari de la dada.
Període temporal
Vigència de l’indicador (temporal entre dates o continuo). També es pot indicar si
està condicionat en el temps (per exemple: es reinicia cada exercici)
Aspectes tècnics
Freqüència
Freqüència amb la que s’informarà els resultats del indicador (diària, mensual,
acumulada, etc)
Unitat
Forma en que s’expressarà l’indicador: persones, euros, percentatge, etc.
Obtenció
Cal especificar si l’indicador té un origen de dades clarament definit o si la seva
obtenció respon a criteris d’agregació o ponderació de dades primàries
Comparabilitat
Establiment de referents, respecte a estructura, procés o resultat.
Passat/Futur
L’indicador pot mesurar un resultat bàsic (passat) o servir d’impuls a la activitat
(futur).
Càlculs i especificacions de les dades
Fórmula de càlcul
Elements específics del càlcul del indicador i la seva formulació.
Font de les dades
Origen del indicador i com s’obté (base de dades, informes manuals, informació
de tercers, etc.)
Informació sobre l’activitat
Objectiu/meta
Valors desitjables a assolir en un període
Valors
Mitjans, màxims i mínims i d’altres valors de referència
Referents
Estàndard, majoritaris, de preus de mercat, etc...
Tendència
Detectada i desitjable
Marc pressupostari Posicions pressupostàries
Notes/Observacions Qualsevol incidència que pugui afectar la realitat de base, l’obtenció de la
informació, l’elaboració dels indicadors o la interpretació dels resultats.
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Exemple 5: Fitxa d’un Indicador de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania/Qualitat de Vida

Exemple 6: Fitxa d’un Indicador de l’Àmbit de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

13

4.2. Alguns indicadors per àmbits
Urbanisme
Nombre de plans aprovats segons
MPGM/total plans aprovats
Nombre d’actuacions urbanístiques
aprovades en m2
Nombre de m2 de reforma aprovat a les
llicències d’obres/total m2 aprovats

Museus
Visitants escolars/total visitants
Peces exposades/total peces col·lecció
permanent
Visitants a exposicions temporals

Seguretat i mobilitat
% de desplaçaments interns amb
transport públic
Velocitat de circulació dels autobusos
Índex de victimització (%)
Percepció del nivell de seguretat

Ensenyament
Nombre de matriculats en Educació
Infantil/població de 0 a 3 anys
% de despesa que aporten les
famílies/total cost de la matrícula x cicles
Ajut de menjadors a primària i secundària
Usuaris del “camí escolar”

Inversions
Despesa en inversions i transferències de
capital/habitant
Despesa en inversions i transferències de
capital/ingressos corrents

Recursos Humans
Despesa en personal directiu (Gerents i
alta direcció)/despesa total de
treballadors
Personal directiu/total treballadors
Despeses de personal en % de la
despesa corrent
Personal temporal/Total personal
Personal acollit a jubilacions anticipades
Desplegament del Pla de Directius (%)

Habitatge
Llicències residencials atorgades/llicències
residencials sol·licitades
Habitatges acabats protegits totals/total
habitatges acabats
M2 de sòl destinat a usos residencials amb
llicència aprovada/total m2 aprovats

Biblioteques
Mitjana de visitants/any
Préstecs per usuari
Grau de satisfacció del termini mitjà en els
préstecs interbibliotecaris

Acció Social i ciutadania
Llars amb serveis d’ajuda a domicili/total
llars
Arribades de menors estrangers no
acompanyats segons país de procedència
Intervencions de mediació veïnal i
comunitària

Ensenyament: escoles de música
Nombre de sol·licituds/plaça
Grau de satisfacció dels usuaris de l’oferta
d’instruments
Nombre d’alumnes/professor
% d’alumnes amb ajut compra d’instrument

Finances
Càrrega financera/ingressos corrents
Deute viu per habitant
Deute total
Recaptació any corrent
% de domiciliació bancària s/impostos
domiciliables

Relació amb els ciutadans
Nombre de tràmits a Portal Electrònic/Total
tràmits
Temps mitjà de resolució d’incidències
Nombre d’hores d’atenció presencial al
ciutadà
% de visites ateses<10 min.
Visites diàries portal web de tràmits i
serveis
% de preparació de l’eExpedient d’Obres
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4.3. Un exemple de sintetització i formalització dels indicadors: la Gestió per
Objectius
La Gestió per Objectius és un model de gestió inspirat en el concepte d’Execució Estratègica14 pel qual
s’ha regit en els darrers anys l’execució de l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona i el seu alineament
amb les diverses Gerències, Instituts i Organismes Autònoms, permetent l’avaluació de l’eficàcia i
l’eficiència en la gestió.
L’instrument cabdal de la Direcció per Objectius és el Mapa d’Objectius, una representació gràfica en una
sola pàgina dels aspectes prioritaris d’una organització que permet:
a. Ordenar els objectius d’una organització en termes de causa-efecte
b. Mesurar l’evolució dels objectius
c. Lligar els objectius amb els programes/iniciatives/projectes que l’organització desenvolupa per
assolir els objectius definits.
d. Una visualització gràfica molt completa i integrada
Exemple 7: Model de gestió per objectius

Processos d’actualització i anàlisi,
seguiment, resultats, indicadors de
gestió i pressupost

Reunions d’actualització

Sistema de reporting que facilita
la visualització i la gestió
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Procés
Comités i
reunions

Model de
Gestió per
objectius

Eina de
gestió

Rols i
respons
ables

Calendari

Funcions i responsabilitat:
Personal de caire directiu,
amb capacitat de decisió i
bon coneixedor del servei

De definició i reporting

Vegeu Kaplan i Norton (2008)
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Exemple 8: Elements d’un mapa d’objectius

Les diferents dimensions des de les que es pot avaluar
l’actuació d’una organització.

Indicadors:
M3 d’aigua freàtica consumits per sanejament
% de recursos hídrics consumits per fonts
ornamentals

Objectius: Els que vol assolir
l’organització enguany

Metes: Quins resultats es demanen als indicadors?
Meta : valor X
o Valor > o = al 70/ de la meta
o Desviacions fins al 70% de la meta
o Valor real > o = meta
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Exemple 9: Quadre de Comandament per Sectors o Àmbits (valors ficticis)

Exemple 10: Quadre de Comandament per un Sector (valors ficticis)
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Exemple 11: Informe mensual d’un sector (valors ficticis)
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Exemple 12: Detall d’un indicador (valors ficticis)

5. Indicadors autònoms vs indicadors en xarxa: una experiència propera d’indicadors
consensuats entre diverses administracions orientada a la millora del servei
El salt tecnològic viscut en els darrers anys està facilitant l’intercanvi d’experiències de gestió de les
diferents administracions. La facilitat d’accés a la informació permet la contextualització i la difusió
d’aquesta, i, al seu torn facilita la reflexió i l’intercanvi de coneixement que guia la identificació de mètodes
de gestió adequats a determinats serveis. El fet que normalment molts dels serveis que presta una
administració local no tingui competidors (com a subministradora del servei) no és obstacle per millorar i
innovar en la prestació d’aquests serveis, introduint mecanismes que fins fa no massa es situaven només
en el context empresarial o de mercat, com la medició de resultats o l’avaluació dels processos.
Un exemple proper és el Panell de Polítiques Públiques Locals15, que recull dades dels ajuntaments sobre
els elements organitzatius interns, el treball transversal, la planificació i la gestió, els recursos de què
disposen, el treball en xarxa del personal, i d’altres qüestions que informen de les activitats i les
innovacions que aplica cada ajuntament. Un altre exemple és, el Banc de Bones Pràctiques 16 creat per la
Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, que té com a
objectius:
a. Detectar, recollir, sistematitzar i difondre bones pràctiques sobre polítiques locals d’interès per
als municipis de la província de Barcelona
b. Desenvolupar un espai web de referència de la comunitat local per tal de facilitar l’intercanvi de
coneixement sobre polítiques locals
c. Estimular la innovació de les polítiques i la qualitat dels serveis a la ciutadania
Més que de competència, del que es tracta és de tenir elements de referència en comparar o contrastar
els serveis que produeix una administració amb els que es generen en una entitat similar (com per
15
16

http://www.pisunyer.org/panel/
http://www.bbp.cat
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exemple un altre ajuntament, proper o no en termes geogràfics, que pot tenir una dimensió poblacional,
característiques sòcio-poblacionals o estructura de producció econòmica semblant). La difusió de les
Bones Pràctiques, sovint en forma de Guia, permet compartir aquelles experiències, projectes, activitats o
actuacions impulsades per una administració local que, per exemple, afavoreixen la situació i les
condicions de vida d’algun col·lectiu específic, però també que millorin la rendibilitat mitjançant el control
de la despesa, la introducció de noves formes de gestió, l’augment de productivitat dels treballadors, o,
simplement, millorin la qualitat del servei. Les bones pràctiques poden fer referència a qualsevol àmbit
d’activitat d’un ens local, incloent aspectes de gestió de serveis, d’optimització de recursos o de disseny
de polítiques.
L’objectiu de les bones pràctiques és la difusió d’experiències comparables que permetin una millora de
les actuacions dels ajuntaments i de la qualitat dels serveis que presten mitjançant l’elaboració d’uns
criteris d’avaluació inicials, la detecció de bones pràctiques, la seva avaluació, i, finalment, la difusió. El
requisit ineludible d’aquestes comparacions és que els processos de sistematització de la informació (en
format indicadors) estiguin estandaritzats o normalitzats i que s’hagin dissenyat i es puguin calcular d’una
manera raonablement homogènia.
Lligat a aquesta experiència se situa la metodologia Cercles de Comparació Intermunicipal17 que impulsa
la Diputació de Barcelona, que es configuren com un mètode de treball en l’àmbit de la prestació i gestió
dels serveis proveïts pels governs municipals per a proveir els objectius següents:
a. Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats
b. Formar un grup consensuat per intercanviar experiències
c. Impulsar la millora dels serveis
Les fases d’aquest procés o estudi són:

Definició dels objectius

Fase de disseny
Consensuació d'indicadors i variables
Fase de mesura

Recollida de dades

Validació de dades
Fase d'avaluació

Informes amb indicadors de gestió

Anàlisi oportunitats millora

Identificació punts forts/febles
Fase de millora
Anàlisi Bones Pràctiquesi de l'evolució del servei

Fase de comunicació i implementació
Comunicació de resultats
Pla de millora
D’aquest esquema es dedueix que aquest projecte va molt més enllà de l’obtenció d’indicadors de gestió,
ja que afegeix en diverses fases tot un procés que culmina amb la implantació d’accions de millora i la
transferència de coneixement mitjançant les anomenades Bones Pràctiques.

17

Vegeu http://www.diba.cat/menugovernlocal/cci
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6. Algunes referències internacionals d’utilització d’indicadors i de control de la gestió
Els països avançats adopten diverses solucions en el control de la gestió als diferents nivells de
l’administració, des del control a càrrec de l’administració fins a la delegació en professionals
independents. Utilització d’indicadors i control de la gestió són dos aspectes estretament lligats,
especialment en el camp de la prestació de serveis, i el seu ús és generalitzat tant pels òrgans públics de
control com pels mateixos gestors públics i per altres institucions de caire acadèmic, del món dels mitjans
de comunicació o de la societat civil interessats en l’estudi de l’avaluació de la gestió pública.
A continuació s’esbossen algunes iniciatives de països amb molta experiència en la utilització d’indicadors
en el control de la gestió. Tot i que en molts casos aquestes referències tenen un marcat accent en
aspectes econòmics i financers, a les referències web proposades s’hi troben seccions específicament
relacionades amb el control de gestió en la prestació de serveis.
Regne Unit
L'auditoria de les autoritats locals està regulada en la legislació britànica sobre el govern local. Això es
complementa amb un “Codi de Comptes”, el qual s'aprova pel Parlament sobre la base de les propostes
formulades per la Comissió d'Auditoria. Els auditors informen al consell local i la Comissió d'Auditoria. Els
informes no són públics, però en casos especials, els auditors poden optar per publicar els informes
d'auditoria d'interès públic. Al Regne Unit, una auditoria publicada és de molt interès per als mitjans de
comunicació, una situació que exerceix una pressió en la direcció de seguir les recomanacions dels
auditors. L’auditoria de comptes està a càrrec de la National Audit Office. http://www.nao.org.uk
La CIPFA, o l'Institut de Finances Públiques i Comptabilitat, és l'organització de professionals en les
finances públiques. A banda d’aspectes comptables, també advoquen per un alt rendiment en els serveis
públics, la traducció de l’experiència i visió de consells clars i pràctics. Aquests inclouen informació i
orientació, cursos i conferències, de propietat i solucions de gestió per a una àmplia gamma de clients del
sector públic. A nivell mundial, CIPFA mostra el camí per defensar la bona gestió de les finances
públiques i el bon govern. http://www.cipfa.org.uk. El Ministeri d’Economia i Finances publica anualment
un informe dels resultats de gestió local de tot Regne Unit. http://www.hm-treasury.gov.uk/pes_peowp.htm
Anglaterra
El 1983, la Audit Commission Act va establir la Audit Commission per supervisar i auditar el governs
locals i altres organismes públics locals, incloses les autoritats policials, les autoritats de salut i les
associacions d'habitatge. Des de 2010 han esdevingut una sèrie de transformacions en la línia de
transferir aquest treball al sector privat mitjançant contractes d'outsourcing. Un enfocament aprovat per la
Commission's Board pel 2012-1013 i estès als 9.800 organismes públics locals. La Comissió d'Auditoria
continuarà supervisant els contractes i altres funcions legals, però amb menor pes després de
l'externalització. http://www.audit-commission.gov.uk, http://en.wikipedia.org/wiki/Audit_Commission
Gal·les
La Wales Audit Office està encapçalada per l'auditor general de Gal·les que fa directament les auditories
de l'Assemblea Nacional de Gal·les i del Sistema Nacional de Salut al País de Gal·les. En el cas del
govern locals, la WAO designa els auditors per dur a terme l'auditoria financera i examinar el valor local
dels assumptes públics. S'informa després a l'Assemblea de Gal·les. www.wao.gov.uk
Escòcia
Hi ha un Auditor General, que examina el Govern d'Escòcia i els seus òrgans i la Accounts Commission
for Scotland, que supervisa l'auditoria dels governs locals. http://www.audit-scotland.gov.uk
Irlanda del Nord
Hi ha hagut un Comptroller and Auditor General a Irlanda del Nord des de la fundació de l'Estat el 1921.
Ell dirigeix la Northern Ireland Audit Office, que audita les funcions del govern central i local i informa a
l'Assemblea d'Irlanda del Nord. www.niauditoffice.gov.uk
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Alemanya
Les competències d’auditoria recauen en organismes públics estatals, federals o en agències públiques
independents. No hi ha mai intervenció d’auditors privats. En alguns dels estats, l'auditoria és duta a
terme per entitats fiscalitzadores estatals, com a Bremen, Brandenburg i Schleswig-Holstein. En Hesse és
el president del Tribunal de Comptes l'únic que està capacitat per a les funcions d'auditoria per als
municipis. En Baden-Wurttemberg, l'auditoria dels municipis que tenen més de 4.000 habitants es porta a
terme pel "Gemeindeprüfungsanstalt" www.gpa-in-nrw.de; a Baviera, és la "Bayerische Kommunale
Prüfungsverband" www.bkpv.de, mentre que a la Baixa Saxònia, les ciutats que són districtes
administratius són auditats per una institució específica de l'Estat.
Suècia
A Suècia, la responsabilitat de l'auditoria recau exclusivament en el pla polític. Això es reflecteix en
l'organització de l'auditoria i en que els auditors són polítics electes nomenats pel Consell que poden
contractar els serveis d’auditors professionals o d’empreses d’auditoria. D'aquesta manera, a la pràctica,
els auditors professionals funcionen de la mateixa manera que els funcionaris d'altres departaments de
l'Ajuntament. Els auditors professionals han format una l’Associació Sueca de Professionals de Comptes
del Govern Local, que entre altres coses, certifica els auditors del govern local. El “Repertori de
Recomanacions Pràctiques d'Auditoria en el Govern Local”, promogut per l'Associació Sueca de Municipis
i Regions (SALAR) informa, interpreta i valora la metodologia. L'assignació de la tasca i les condicions de
l'auditoria es troben regulats en la legislació del govern local i s'interpreten a partir del “Repertori”. Els
auditors examinen si les operacions públiques es duen a terme d'acord amb la seva finalitat, ja sigui d'una
manera econòmicament satisfactòria, si els comptes ofereixen una imatge justa i si el control intern
perquè les juntes directives siguin responsables és l'adequada. En altres paraules, l'assignació es
compon tant de l'auditoria financera com auditoria de gestió, amb èmfasi en el segon. El Swedish National
Audit Office és l’organisme que audita les finances de l’Estat. http://www.riksrevisionen.se/en.
L’Associació Sueca d'Autoritats Locals i Regionals té la funció de vetllar pels interessos de la rendició de
comptes i d'auditoria en municipis, províncies i regions, així com donar suport als auditors amb els seus
coneixement, serveis i informacions. http://www.skl.se http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/revision,
http://english.skl.se/activities/audit
Per últim, l'Associació Sueca de Professionals de Comptes de Govern Local (Föreningen Sveriges
Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV), creada en l’any 2000, organitza els professionals auditors dels
governs locals que treballen en les oficines d'auditoria de municipis, províncies i regions, així com en les
societats d'auditoria. SKIREV vol ser un complement de les associacions i xarxes de polítics electes
escollits com a auditors. http://www.skyrev.se
Estats Units
La tasca d’auditoria a EUA es divideix en auditoria externa i auditoria interna. És l'autoritat local la que
designa els auditors interns a través d'un Comitè d'Auditoria, format per membres del consell i alguns
ciutadans. Els auditors interns procuren per la major idoneïtat de l’auditoria de gestió, però el focus
d'aquestes auditories es basen sovint en punts de vista comptables.
El Governmental Accounting Standards Board (GASB) és un organisme especialitzat en el disseny i
l’aplicació d’indicadors de gestió en les entitats públiques. Parteix de la base de que els estats financers
subministren tradicionalment informació sobre el rendiment financer i sobre la responsabilitat fiscal i
operativa d'un govern. No obstant això, aquestes informacions no proporcionen tot el contingut necessari
per determinar el grau en què el govern té èxit en col·laborar en mantenir o millorar el benestar dels seus
ciutadans mitjançant la prestació de serveis. www.gasb.org
Per tal d'informar dels aspectes vitals de l'actuació del govern als ciutadans es necessita informació sobre
l'adquisició i ús dels recursos financers i no financers i els esforços que comporten els serveis i els seus
èxits (SEA) del govern. Les directrius propostes suggerides incorporen característiques qualitatives sobre
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el rendiment que ha de tenir la intervenció pública, i incideixen en com comunicar de manera efectiva els
resultats de l’informe. Els quatre components essencials són el propòsit i l'abast, les metes i objectius
principals, les mesures clau d'acompliment ambiental, i la discussió i l'anàlisi dels resultats i els
desafiaments. Les sis característiques qualitatives són la pertinència, la claredat, la comparabilitat,
l’oportunitat, la consistència i la fiabilitat.
L'Association of Local Government Auditors (ALGA) és una organització professional que entén l'auditoria
al govern local com un component important per mantenir la confiança en
govern. L’objectiu de l’ALGA és ser l'organització que aplega els auditors dels governs locals i els
organismes de normalització i col·legis professionals que busquen informació sobre qüestions que
afecten a l'administració local d'auditoria, comptabilitat i actuació pública. www.governmentauditors.org
Canadà
L’Auditor General de l’Estat Federal fa les auditories de les províncies de Canadà. A les ciutats grans i
mitjanes acostuma a haver-hi auditors interns i externs. A les ciutats petites les autoritats locals només
fan auditories externes. Els auditors interns reben les seves assignacions de l'Ajuntament mitjançant un
comitè d'auditoria. Els auditors interns són responsables d'examinar els controls interns i de gestió, la
contractació dels auditors externs, la prestació de serveis d'assessorament i les consultes amb el Consell
en els assumptes relacionats amb les finances, l'eficiència i la productivitat. L'Oficina de l'Auditor General
de Canadà (Office of the Auditor General of Canada ) és una agència independent que ha d’informar al
Parlament, basant-se en els fets, sobre l’administració dels fons públics. www.oag-bvg.gc.ca
Pel altra banda, el Financial Management Institute (FMI) és una entitat sense ànim de lucre formada per
voluntaris i reconeguda a nivell nacional que treballa per millorar la gestió financera de tots els nivells de
govern canadencs. A través d'una varietat de comitès i grups de treball el FMI ofereix un programa anual
d'esdeveniments d'aprenentatge, tallers i seminaris per als seus membres i no membres. L'FMI
proporciona programes nacionals a través de conferències, una revista professional i seminaris d'alt nivell,
temes d’interès general amb un enfocament centrat en temes rellevants i contemporanis en la gestió. Els
instructors provenen dels governs federals, provincials i municipals, així com d’organitzacions no
governamentals. L'accés als seus punts de vista i experiència és vital per a professionals del sector públic
ja que les qüestions més específiques normalment no s'aborden en els programes acadèmics.
http://www.fmi.ca/pages/home
La Canadian Comprehensive Auditing Foundation (CCAF) és un fòrum neutral dedicat a la promoció de
l'auditoria de gestió eficaç i a la supervisió del govern. Du a terme la investigació, desenvolupament i
oferta de productes de formació, compartint coneixements sobre temes d'interès mutu. www.ccaf-fcvi.com
Austràlia
L’Australian Accounting Standard Board (AASB) és una agència governamental independent que té la
missió d’establir de normes comptables d’alta qualitat que permetin una informació transparent i
comparable dels estats financers i d’altres indicadors de gestió. http://www.aasb.gov.au/
Irlanda
Els “Service Indicators” es va introduir el 2004 per mesurar l'acompliment de les autoritats locals d'Irlanda
en l’àmplia gamma de serveis que ofereixen. Cada autoritat local és responsable de la presentació i
verificació de les dades en la sèrie d'indicadors. Aquestes dades es recullen en taules per indicador el
qual permet fer comparacions sobre l'actuació de les administracions locals. Es revisen amb caràcter
anual. L'informe “Delivering Value for People – Service Indicators in Local Authorities” va ser publicat al
gener de 2004 i és la base per als informes d’indicadors de servei actuals. L'informe, que va ser el treball
d'un representant del grup de treball del Departament de Govern de Medi Ambient, Patrimoni i Governs
Locals, les autoritats locals i l'Institut d'Administració Pública, va formular recomanacions sobre la
introducció d'un ampli conjunt d'indicadors de servei per les autoritats locals. L'informe sobre
"Transformació dels serveis públics" i la declaració del Govern relacionada han posat un fort èmfasi en el
rendiment tant de les organitzacions i els individus i en la necessitat de "desenvolupar indicadors
d'acompliment que són significatius per al ciutadà".
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http://www.environ.ie/en/LocalGovernment/LocalGovernmentAdministration/ModernisationProgrammeforL
ocalGovernment, http://www.lgmsb.ie/Default.aspx, http://www.lgmsb.ie./Service_Indicators_Reports.aspx
Holanda
En general, la institució suprema d'auditoria (Algemene Rekenkamer) no té el poder per dur a terme les
auditories regionals o municipals. No obstant això, és competent per dur a terme auditories dels fons
estatals que van als municipis i regions. Les regions no tenen els seus propis departaments d'auditoria, i
són auditats per auditors privats o per altres organismes de l’estat com el Ministeri de l’Interior. Diversos
municipis tenen els seus propis departaments d'auditoria, mentre que la resta són auditats per auditors
privats. Aquests "comitès d'auditoria" en general tenen un pressupost limitat, i les seves auditories,
gairebé sempre se centren en l'eficiència. http://www.courtofaudit.nl/english
La societat Holandesa d’Oficines d'Auditoria Pública i Comitès d’Auditoria Pública (Nederlandse
Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies, NVRR) té com a objectiu compartir
coneixements i experiències fomentant la investigació independent i contribuint a la qualitat de
l'administració pública. www.nvrr.nl
França
D’ençà 1982 les institucions de control municipal són les cambres regionals de comptes (“chambres
régionales des comptes”, CRC). Formen part de l'Estat central i compten amb un estatus jurisdiccional
que les fa autònomes. N’hi ha 26 CRC (22 si s'exclouen els departaments d'ultramar), sent cadascuna
responsable de les autoritats territorials de la seva àrea: l'autoritat regional, diversos departaments, un
gran nombre de municipis, i molts organismes públics locals, incloent les diverses corporacions
municipals. Des de 1988, els municipis més petits (menys de 600 habitants) s'extreuen de l’encàrrec
d'auditoria dels CRC i es posen sota el control dels serveis del Ministeri d'Hisenda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_régionale_des_comptes
Suïssa
En els 23 cantons suïssos hi ha normes jurídiques que regulen el control dels municipis. Les normes
varien d'un cantó a un altre. A les ciutats, les oficines d'auditoria s'organitzen de manera similar a les
oficines d'auditoria cantonals. Molts municipis compten amb especialistes externs encarregats de la tasca
d'auditoria. En els municipis amb assemblees locals, el control financer és exercit per un comitè
d'auditoria independent elegit per la ciutadania. En els municipis amb un parlament municipal, aquesta
tasca es delega a una comissió parlamentària.
Altres
És destacable l’informe de la OCDE “Promoting Performance: Using Indicators to enhance the
effectiveness of sub central spending”, http://www.oecd.org/dataoecd/43/56/40832141.pdf, així com el de
la International Organization for Standardization, “IWA 4:2009, els sistemes de gestió de qualitatDirectrius per a l'aplicació de la norma ISO 9001:2008 en el govern local”.
Al seu torn, l'objectiu del Taller Internacional IWA 4:2009 Acord és proporcionar als governs locals les
directrius per a l'aplicació voluntària de ISO 9001:2008 en forma integral. Per a que un govern local es
consideri fiable cal que garanteixi les condicions mínimes de fiabilitat dels processos que són necessaris
per proporcionar tots els serveis necessaris per als seus ciutadans d'una manera consistent. Tots els
processos del govern local, inclosa la gestió i els processos operatius, han de constituir un únic sistema
integral de gestió de qualitat. El caràcter integral d'aquest sistema és important perquè, en cas contrari, tot
i que un govern local pugui ser fiable en algunes àrees d'activitat, pot ser poc fiable en altres. Cal garantir
unes condicions mínimes per a tots els processos i serveis clau. Per aconseguir-ho, és aconsellable que
el govern local pugui identificar clarament els processos de gestió, bàsics i de suport que, en conjunt, fan
que sigui fiable. L’informe IWA 4:2009 proporciona una eina de diagnosi per als governs locals per
avaluar l'abast i la maduresa dels seus processos i serveis.
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/specific_applications/specificapplications_government.htm
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Marc normatiu
Legislació a Europa
•

Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, pel que s’estableix una
infraestructura d’informació espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE)
- Directiva europea desenvolupada en col·laboració amb els Estats membres, amb la intenció de crear una
Infraestructura Espacial a nivell europeu, amb l’objectiu de possibilitar la formulació, aplicació, seguiment i
avaluació de polítiques comunitàries a tots els nivells, així com el subministrament d’informació pública.
Les informacions geogràfiques que contempla la directiva s’estructuren en tres grans grups (Annexos I, II, III).

Legislació a Espanya
•

Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les Infraestructures i els Serveis d’Informació Geogràfica d’Espanya (LISIGE) 
Transposició de la directiva europea INSPIRE
– Estableix la necessitat de creació i desenvolupament d’Infraestructures i serveis d’informació geogràfica per part
de totes les administracions públiques, inclosa l’administració local (art.2)
– Estableix que les entitats locals produiran la cartografia topogràfica a escales majors a 1:5.000 i qualsevol
cartografia temàtica (o informació geogràfica) que necessitin en l’exercici de les seves competències (art.18)

•

Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel que es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya
– Estableix que el nou sistema de referència geodèsic global és ETRS89 (substituint el sistema ED50) per tal
d’aconseguir una integració de la informació geogràfica i la cartografia oficial espanyola amb la resta d’Europa.
– Cal remarcar que a partir de l’1/1/2015 és obligatori publicar la informació exclusivament en ETRS89, però des
de l’1/1/2012 cal assegurar la coexistència dels dos sistemes de coordenades.

Legislació a Catalunya
•

Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC)
- El PCC defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica que l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i l’Administració local de Catalunya produeixen i utilitzen. També en determinarà l’estructura, la
qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, l’actualització i les condicions d’accés (a través de la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya)

INSPIRE: Annexos i temes
La informació geogràfica contemplada a la directiva INSPIRE es recull en els següents annexes:
Annex I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sistemes de coordenades de referència
Sistema de quadrícules geogràfiques
Noms geogràfics
Unitats Administratives
Adreces
Parcel·les cadastrals
Xarxes de transport
Hidrografia
Llocs protegits

Annex II
1.
2.
3.
4.

Elevacions
Coberta terrestre
Ortoimatges
Geologia

Annex III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Unitats estadístiques
Edificis
Sòl
Usos del sòl
Salut i seguretat humanes
Serveis d’utilitat pública i estatals
Instal·lacions d’observació del medi ambient
Instal·lacions de producció i industrials
Instal·lacions agrícoles i d’aqüicultura
Distribució de la població – demografia
Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i
unitats de notificació
Zones de riscos naturals
Condicions atmosfèriques
Aspectes geogràfics de caràcter meteorològic
Aspectes geogràfics oceanogràfics
Regions marines
Regions biogeogràfiques
Hàbitats i biòtops
Distribució de les espècies
Recursos energètics
Recursos minerals

Competències d’àmbit local (als efectes de la LISIGE)
•

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
–

–

•

Llei 2/2011 de 4 de març, d’Economia Sostenible
–

•

Estableix la necessitat de disposar d’un cens de construccions / edificis i un sistema públic (per mitjans
electrònics) d’informació sobre el sòl i l’urbanisme (art.108)

Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel que es modifica el reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals
–

•

A nivell municipal estableix les seves competències, entre les que podem destacar l’ordenació del
territori, el subministrament d’aigua i enllumenat públic, la xarxa de sanejament, la protecció del medi
ambient, la xarxa de camins,…(art. 25)
A nivell de les diputacions estableix les competències que tenen assignades en matèria de suport als
ajuntaments (art. 36)

Estableix la competència municipal en la rotulació de les vies públiques i en la georeferenciació
de les adreces postals (art. 75)

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
–

Estableix que la declaració de Béns d’Interès Cultural, determinaran l’obligació per a l’ajuntament de
redactar un Pla Especial de Protecció de l'àrea afectada o un altre instrument de planejament (art. 20).

Competències d’àmbit local (als efectes de la LISIGE)
•

Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de Gestió Urbanística pel
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana
–

•

Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals
–

•

Estableix que correspon als ajuntaments aprovar ordenances en relació amb les matèries objecte d’aquesta llei i
que els ajuntaments hauran d’adaptar les ordenances existents i el planejament urbanístic a les disposicions
d’aquesta llei i de les seves normes de desenvolupament (art. 6)

Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat
-

•

Estableix quins són els béns d’ús públic local, entre els que cal destacar els camins, places, carrers i passeigs
(art. 3)

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll
-

•

Estableix que en les competències urbanístiques municipals, correspon a les Diputacions Provincials
proporcionar ajuda tècnica i financera als municipis, mitjançant la seva activitat de cooperació (art. 6)

…

Estableix que els ajuntaments tindran responsabilitats mínimes en relació a l’obligat compliment de les normes i
plans sanitaris del control de residus urbans i industrials, i del control sanitari d'indústries, activitats i serveis,
transports, soroll i vibracions, entre altres (art. 42).

Informació geogràfica (món local)
ANNEX (INSPIRE)

PCC

LISIGE*

0

1

Cartografia topogràfica

x

I

3

Noms geogràfics

x

I

4

Unitats Administratives (ex. límits municipals,...)

x

I

5

Adreces

x

x

I

7

Xarxes de transport (ex. xarxa de camins,...)

x

x

I

9

Llocs protegits (ex. patrimoni cultural, fauna i flora,...)

x

x

II

2

Ortofotos

x

III

2

Edificis (ex. catàleg masies,...)

x

x

III

4

Usos del sòl (ex. POUM, urbanitzacions,...)

x

x

III

5

Salut i seguretat humanes (ex. protecció salubritat pública,...)

III

6

Serveis d’utilitat pública i estatals (ex. xarxa sanejament, xarxa abastament aigua,...)

x

x

III

8

Instal.lacions de producció i industrials (ex. industria, activitats,...)

x

x

III

11

Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació (ex. soroll,...)

x

III

12

Zones de riscos naturals (ex. protecció civil, incendis,...)

x

* Segons legislació detectada fins la data (més informació a www.idelocal.es)

x

x

Especificacions de dades INSPIRE + R.I.

INSPIRE
Per garantir la coherència en el procés, es
desenvolupen i aproven unes R.I. formals i
obligatòries per part de la Comissió INSPIRE

Regles d’Implementació
Les Especificacions de Dades estableixen els
acords tècnics per a la interoperabilitat de grups
de dades espacials

Especificacions de dades

Annex I

Annex II

Annex III

Grups de treball
A nivell europeu:
Grups de treball tècnics per definir les especificacions de dades corresponents als diferents temes dels Annexes de la
Directiva INSPIRE. Per participar-hi és necessari estar registrat com SDIC (Spatial Data Interest Community) o LMO
(Legally Mandated Organisations).

A nivell nacional:
•
Comisión Especializada en IDE del Consejo Superior Geográfico (Ministerio de Fomento)
–

–

•

Grup de Treball per a la definició i desenvolupament de la Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya
(GTIDEE). Entre els seus objectius es busca consensuar i aprovar recomanacions per a la implementació de les
IDE i també la participació dels seus membres en la definició i validació de les especificacions de dades
INSPIRE.
Subgrup de treball per al desenvolupament de la IDE Local, amb dependència del GTIDEE (SGT-IDELocal).
Entre els seus objectius hi ha el fet d’impulsar i posar en comú els coneixements de les diferents
administracions locals, i alhora determinar la legislació aplicable en l’àmbit de la informació geogràfica.
 Més informació a: www.idelocal.es

Consejo Directivo de la Información Geográfica de España dependiente de la Comisión Territorial del
Consejo Superior Geográfico (Ministerio de Fomento)
–

Grups de Treball Tècnics (GTT) per als temes dels Annexes INSPIRE. Entre el seus objectius hi ha
l’homogeneització de la informació geogràfica a nivell nacional, a partir d’especificacions de dades (models de
dades més concrets i adaptats a la casuística d’Espanya).

A nivell autonòmic
•
Comissió per a la Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4)
–
–
–

Comissió Tècnica per al desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya i de la Directiva INSPIRE
(CT1:PCC-INSPIRE)
Comissió Tècnica d’informació geogràfica de l’administració local a Catalunya (CT2: IG ALC)
Grup de treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques de la Base de Carrers de Catalunya
(GT CT2:GI BC)

IDE Local de España (www.idelocal.es)

Informació geogràfica (món local)
ANNEX (INSPIRE)

PCC

LISIGE*
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Cartografia topogràfica

x
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Noms geogràfics

x

I

4

Unitats Administratives (ex. límits municipals,...)

x

I

5

Adreces

x

x

I

7

Xarxes de transport (ex. xarxa de camins,...)

x

x

I

9

Llocs protegits (ex. patrimoni cultural, fauna i flora,...)

x

x

II

2

Ortofotos

x

III

2

Edificis (ex. catàleg masies,...)

x

x

III

4

Usos del sòl (ex. POUM, urbanitzacions,...)

x

x

III

5

Salut i seguretat humanes (ex. protecció salubritat pública,...)

III

6

Serveis d’utilitat pública i estatals (ex. xarxa sanejament, xarxa abastament aigua,...)

x

x

III

8

Instal.lacions de producció i industrials (ex. industria, activitats,...)

x

x

III

11

Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació (ex. soroll,...)

x

III

12

Zones de riscos naturals (ex. protecció civil, incendis,...)

x

* Segons legislació detectada fins la data (Més informació a www.idelocal.es)

x

x

Temes Annex I: Calendari (INSPIRE)
•

Reglament (UE) N. 1089/2010 de la Comissió, de 23 de novembre de 2010, pel que
s’aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell en el que fa
referència a la interoperabilitat dels conjunts i els serveis de dades espacials
(Data aprovació 15/12/2010)

Amb l’aprovació del Reglament, s’estableix que els conjunts d’informació de l’Annex I han de ser
conformes a les especificacions INSPIRE en un termini màxim de 2 anys des de la data
d’aprovació (data màxima: 15 de desembre de 2012).

ANNEX (INSPIRE)

LISIGE

Data
compliment

I

5

Adreces

x

15/12/2012

I

7

Xarxes de transport (ex. xarxa de camins,...)

x

15/12/2012

I

9

Llocs protegits (ex, patrimoni cultural, fauna i flora,...)

x

15/12/2012

Annex I: Especificació de dades d’adreces (INSPIRE)
INSPIRE

Regles d’Implementació

Especificacions de dades

Annex I

-…
-…
- Adresses
-…

Annex II

Annex III

Annex I: Especificació de dades d’adreces (INSPIRE)
Via
Via

(Thoroughfare
(ThoroughfareName)
Name)

Municipi
Municipi

(Administative
(AdministativeUnit
UnitName)
Name)

Codi
CodiPostal
Postal

(Postal
(PostalDesignator)
Designator)

Unitat
Unitat
Poblacional
Poblacional

(Address
(AddressArea
AreaName)
Name)

64
64
Adreça
Casa
CasaAA

Annex I: Especificació de dades d’adreces (INSPIRE)
+parentAddress
«voidable»
0..1

«dataType»
AddressRepresentation

Model de dades
L’adreça i els seus
components

+
+
+

adminUnit: GeographicalName [1..*] {ordered}
locatorDesignator: CharacterString [0..*] {ordered}
locatorName: GeographicalName [0..*] {ordered}
+
+
+

+addressFeature
«voidable»
0..1
«dataType»
AddressLocator
+
+
+

“Locator” (portal,
porta, etc.)
OBLIGATORI

ADREÇA

«featureType»
Address

«voidable»
+ addressArea: GeographicalName [0..*] {ordered}
+ postName: GeographicalName [0..*] {ordered}
+ postCode: CharacterString [0..1]
+ thoroughfare: GeographicalName [0..*] {ordered}

inspireId: Identifier
position: GeographicPosition [1..*]
locator: AddressLocator [1..*] {ordered}

«voidable»
+ alternativeIdentifier: CharacterString [0..1]
+ status: StatusValue [0..1]
+ validFrom: DateTime
+ validTo: DateTime [0..1]
«voidable, lifeCycleInfo»
+ beginLifespanVersion: DateTime
+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

«dataType»
Base Types::Identifier
+

«dataType»
GeographicPosition
+
+

constraints
{AddressPosition}
{AddressCountry}
{EndLifeSpanVersion}

designator: LocatorDesignator [0..*] {ordered}
name: LocatorName [0..*] {ordered}
level: LocatorLevelValue

localId: CharacterString

+ namespace: CharacterString
Atributs
«lifeCycleInfo, voidable»
+ versionId: CharacterString [0..1]
Adreça

geometry: GM_Point
default: Boolean

«voidable»
+ specification: GeometrySpecificationValue
+ method: GeometryMethodValue

constra ints
{DesignatorEmpty}
{nameEmpty}
«dataType»
LocatorDe signator
+
+

+component

+withinScopeOf
«voidable»

Codi Postal

+

inspireId: Identifier [0..1]

«voidable, lifeCycleInfo»
+ beginLifespanVersion: DateTime
+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

«featureType»
AdminUnitName
+
+

«featureType»
AddressComponent

«voidable»
+ alternativeIdentifier: CharacterString [0..1]
+ status: StatusValue [0..1]
+ validFrom: DateTime
+ validTo: DateTime [0..1]

name: GeographicalName [1..*]
type: LocatorNameTypeValue

Unitat Admin.
OBLIGATORI

+situatedW ithin
«voidable»
0..*

0..1

designator: CharacterString
type: LocatorDesignatorTypeValue

«dataType»
LocatorName
+
+

1..*

Atributs
Components
d’Adreça

constraints
{EndLifeSpanVersion}

name: GeographicalName [1..*]
level: AdministrativeHierarchyLevel

«featureType»
Thoroughfare Name

«featureType»
Posta lDescriptor
+
+

postName: GeographicalName [0..*]
postCode: CharacterString [0..1]

+

«dataType»
ThoroughfareNam eValue

constraints
{PostNameEmpty}
{PostCodeEmpty}

Unitat inferior
al municipi

+

«featureType»
AddressAreaName
+

name: ThoroughfareNameValue [1..*]

name: GeographicalName

«voidable»
+ nameParts: PartOfName [0..*] {ordered}
«dataType»
PartOfNam e

name: GeographicalName [1..*]
+
+

part: CharacterString
type: PartTypeValue

Via

Annex I: Especificació de dades d’adreces (INSPIRE)
Solució a la Diputació de Barcelona:
Implementació d’un geoservei OGC estàndard de geoprocessament (WPS):
GetAdressInspire: Retorna una llista de paràmetres amb la URL del fitxer xml generat segons
l’especificació d'adreces INSPIRE
http://sitmun.diba.cat/wps/CAE1M/WebProcessingService?service=WPS&Request=Execute&version=1.0.0&
Identifier=GetAddressInspire&DataInputs=MUN_INE=08001
Resultat:
Codi INE municipi: 08100
Nom municipi: Gurb
Estat: 1 (revisat per l’ajuntament)
Data actualització: 2011-10-23
SRS: EPSG 23031
Codi caràcters: ISO-8859-1
URL fitxer: http://.../AD_08100.xml

Informació geogràfica (món local)
ANNEX (INSPIRE)

PCC

LISIGE*

0

1

Cartografia topogràfica

x

I

3

Noms geogràfics

x

I

4

Unitats Administratives (ex. límits municipals,...)

x

I

5

Adreces

x

x

I

7

Xarxes de transport (ex. xarxa de camins,...)

x

x

I

9

Llocs protegits (ex. patrimoni cultural, fauna i flora,...)

x

x

II

2

Ortofotos

x

III

2

Edificis (ex. catàleg masies,...)

x

x

III

4

Usos del sòl (ex. POUM, urbanitzacions,...)

x

x

III

5

Salut i seguretat humanes (ex. protecció salubritat pública,...)

III

6

Serveis d’utilitat pública i estatals (ex. xarxa sanejament, xarxa abastament aigua,...)

x

x

III

8

Instal·lacions de producció i industrials (ex. indústria, activitats,...)

x

x

III

11

Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació (ex. soroll,...)

x

III

12

Zones de riscos naturals (ex. protecció civil, incendis,...)

x

* Segons legislació detectada fins la data (Més informació a www.idelocal.es)

x

x

Temes Annex III: Col·laboració DIBA
 Tramesa de documentació (models de dades):
•
•
•
•
•
•

Censos d’Activitats Classificades (III.8)
Mapes de soroll (III.7)
Serveis i equipaments (III.6)
Xarxa d’abastament d’aigua (III.6)
Xarxa d’enllumenat públic (III.6)
Xarxa de sanejament (III.6)

 Participació en la validació dels esborranys de les especificacions de dades:
ANNEX

INSPIRE THEMES

SUBTHEMES

III

8. Production and industrial facilities

Census of classified activities cartography

III

6 Utility and governmental services

Municipal facilities and services cartography

III

6. Utility and governmental services

Drinking water supply master plan cartography

III

6. Utility and governmental services

Street lighting network cartography

III

6. Utility and governmental services

Sewerage master plan cartography

 Data prevista aprovació especificacions: finals any 2012

Annex III: Especificació de dades d’equipaments

INSPIRE

Regles d’Implementació

Especificacions de dades

Annex I

Annex II

Annex III

-…
-…
-Equipaments

Annex III: Validació de l’especificació d’equipaments
INSPIRE ATTRIBUTE
inspireID

ATRIBUTS DE L’ADMIN.LOCAL
External object identifier

ID

•Address (Annex I) --> serviceLocationByAddress

Address attributes + location

•Building (Annex III) --> serviceLocationByNamePlace
serviceLocation

serviceType

•Facility (Annex III) --> serviceLocationByFacility
•GM_Object (Point of interest) --> GM_Point

Location derived from GEOM

Codelist

ID_SUBCAT_INSPIRE

additionalLocationDescription
•Administrative unit (Annex I) --> AdministrativeUnit
•Named place (Annex I) --> NamedPlace
areaOfResponsibility
•Network reference (Annex I or III) --> NetworkReference
•GM_MultiSurface (to be digitized) --> GM_MultiSurface
emergencyPlan

-

hoursOfService

-

name

NOM

note

OBSERVACIONS

occupancy

•Designation

resources

•Quantity

responsiblePartyContact
serviceLevel

Global (GLB), European (EUR), national (STA), regional (NUTS 1, 2, 3),
comunal (LAU 1, 2)

"LAU2"

validFrom

-

validTo

-

website

URL

beginLifespanVersion

-

endLifespanVersion

-

Índex

•

Marc normatiu
– Legislació vigent
– Especificacions de dades

•

Recursos tecnològics
– Conceptes / Definicions
– Geoportals d’informació geogràfica
– Eines i recursos: SITMUN (Sistema d’Informació Territorial
Municipal), visors, geoserveis,...

Conceptes / Definicions
S’estima que un 80% de la dades existents a nivell corporatiu, tant en el sector
públic com privat, tenen una component geogràfica, i per tant poden ser
representades en un mapa.
 La utilització d’eines especialitzades en el tractament de la informació geogràfica,
acaba amb les consultes a grans llistats i els “mapes amb xinxetes”, pel fet de
permetre un accés a la informació més clara i ràpida.
 La presa de decisions depèn en gran part de la qualitat, exactitud i grau
d’actualització d’aquesta informació geogràfica.

Informació Geogràfica
S’anomena informació geogràfica (IG) a les dades espacials georeferenciades (dades que
fan referència al territori: adreça, ref.cadastral, coordenades,...).
Georeferenciació
Procés de posicionament amb el qual es defineix la localització d'un objecte espacial
(punt, línia o polígon) mitjançant un sistema de coordenades.

Conceptes / Definicions
SIG: Sistema d’Informació Geogràfica
És un sistema d’informació amb component geogràfica, és a dir un conjunt de
programes dissenyats per representar, gestionar i analitzar grans volums de
dades degudament georeferenciades mitjançant coordenades espacials.

Dades d’Entrada
Atributs
(alfanumèrics,
numèrics)

Cartografia,
mapes

Dades de Sortida
Consultes

S.I.
S.I.G.

Llistats,…

Cartografia,
mapes

Eines SIG a l’abast dels ajuntaments
• Eines estàndard SIG del mercat (de propòsit general)
– Software lliure: gvSIG, Gaia,...
– Software “comercial”: ArcMap, Mapinfo, Geomedia,...

• Eines desktop desenvolupades amb components SIG
– Tenen preu baix per lloc de treball
– Son eines especialitzades
– Exemples: Geovisor, visors desenvolupats pels ajuntaments,...

• Eines desenvolupades amb tecnologia web
– Permeten bàsicament la consulta (algunes també anàlisi)
– No tenen problemes d'instal·lació a cada PC
– Exemples: SITMUN, Visor de mapes WMS, Guia de carrers,...

Conceptes / Definicions
Cartografia / Cartografia SIG
La cartografia és la disciplina que tracta de la concepció, producció, difusió i
estudi dels mapes. Quan a la cartografia li associem una codificació i una base
de dades (amb atributs), parlarem de cartografia SIG.

Conceptes / Definicions
Cartografia topogràfica / Cartografia temàtica
•

La cartografia topogràfica (o de base) és la representació gràfica de la superfície
de la terra, dibuixada a escala sobre un plànol, on els elements estan representats
per símbols i línies

•

La cartografia temàtica està referida a qualsevol altra cartografia d’un àmbit
determinat que necessita una cartografia de base per a la seva representació.
Ex. cadastre, planejament urbanístic, xarxes de serveis,...

Exemple superposició capes

Exemple superposició capes

Conceptes / Definicions
Servei web: és una col·lecció de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar
dades entre aplicacions, permetent que diferents aplicacions remotes puguin intercanviar-se
informació sense haver-la d'emmagatzemar en local.
Geoservei: és un servei web específic que retorna informació amb component geogràfica,
permetent l'accés a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels organismes
productors, d'una forma estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible.
Ex. http://www.diba.cat/idebarcelona (apartat Geoserveis)

Open Geospatial Consortium (OGC)
És una organització internacional sense ànim de lucre destinada a la definició
d’especificacions en l’àmbit dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). El seu objectiu
principal és el de facilitar la interoperabilitat dels sistemes, aconseguint posar la informació
geogràfica a l’abast de tothom, a través dels geoserveis web (http://www.opengeospatial.org)

Conceptes / Definicions
IDE: Infraestructura de dades espacials
Una infraestructura de dades espacials és un sistema informàtic integrat per un conjunt de
recursos, dedicats a gestionar informació geogràfica disponible a Internet, permetent que
un usuari, utilitzant un simple navegador, pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves
necessitats.

Jerarquia de les IDE:
–
–
–
–

Europa
Nacional
Autonòmic
Local

(inspire.jrc.ec.europa.eu)
(www.idee.es)
(www.geoportal-idec.cat)
(www.diba.cat/idebarcelona)

Components bàsics:
–
–
–
–
–

Visors
Geoserveis
Catàleg de metadades
Documentació
...

Recursos de la IDEBarcelona
• Eines per a la visualització i edició d’informació geogràfica:
- Guia de carrers
- Visor de mapes
- SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal)
- Eines per a l’edició d’informació geogràfica (accés restringit)
• Geoserveis web estàndard (OGC):
- Cartografia topogràfica urbana (WMS)
- Cartografia d’adreces (WMS i WPS)
- Ortofoto històrica dels anys 56-57 (WMS)
- Inventari de patrimoni cultural (WMS i WPS)
- Censos d’Activitats Classificades i Innòcues (WMS)
- Ortofoto urbana (WMS)
- Planejament urbanístic (WMS)
- Punts d’interès (WMS)
-…
• Catàleg de metadades
• Tutorials
• Documentació
• Normativa

Plataforma IDEBarcelona
SITMUN
Fitxers en format CAD
Visor de mapes WMS
Fitxers en format SIG
Visors temàtics

Fitxers ofimàtica

BD
Geogràfica

(amb component
geogràfica puntual)

(GoogleMaps, GoogleEarth,...)

Eines CAD
Eines SIG

Fitxers ofimàtica
(amb referència
municipal)

Altres visors

Eines de gestió

Geoserveis (serveis web)
(WMS, WPS)

Geoportal IDEBarcelona (www.diba.cat/idebarcelona)

IDEBarcelona / Visors /Guia de carrers

IDEBarcelona / Visors / Visor de mapes

IDEBarcelona / Visors / SITMUN (eina SIG per Internet)

IDEBarcelona / Edició adreces (accés restringit)

IDEBarcelona / Geoserveis
•

Cartografia topogràfica urbana 1:1.000 (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/BUE1M

•

Cartografia de carrers i adreces (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/CAE1M

•

Ortofoto històrica dels anys 56-57 (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ORA56

•

Inventari de Patrimoni Cultural i Natural (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/PCE5M

•

Censos d’Activitats Classificades i Innòcues (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ACE1M

•

Ortofoto urbana 1:1.000 (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ORE1M

•

Planejament urbanístic (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/PUE1M

•

Xarxa Espais Lliures - SITXELL (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/SITXELL

•

Punts d’interès (DIBA)
http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/SEE1M

IDEBarcelona / Geoserveis (WPS)
•

Informació del carrerer /adreces postals
Per a l’obtenció de la llista de processos disponibles:
http://sitmun.diba.cat/wps/CAE1M/WebProcessingService?service=WPS&version=1.0.0&request=Get
Capabilities
Exemple de procés WPS:
•

GetAvailability: retorna una llista dels municipis que disposen d’un determinat tipus d’informació
GetAdressInspire: retorna una llista de paràmetres amb la URL del fitxer xml
geogràfica
generat
segons la Address Especification INSPIRE
http://.../WebProcessingService?version=1.0.0&request=Execute&service=WPS&Identifier=GetAvailability&DataI
nputs=;

•

- Petició:
GetCodeList: possibilita
l’extracció de taules de codis
http://.../wps/CAE1M/WebProcessingService?service=WPS&

http://.../WebProcessingService?version=1.0.0&request=Execute&service=WPS&Identifier=GetCodeList&DataInp
Request=Execute&version=1.0.0&Identifier=GetAddressInspire&
uts=MUN_INE=08001

DataInputs=MUN_INE=08100

•

•

•

GetList: possibilita
l’extracció de registres que compleixen amb unes determinades condicions que
- Resultat:
es passen com a paràmetres d’entrada
Codi INE del municipi: 08100
http://.../WebProcessingService?version=1.0.0&request=Execute&service=WPS&Identifier=GetList&DataInputs=
Nom del municipi: Gurb
MUN_INE=08001;QUERY=QRY_GetList1
Estat: 1 (revisat per l’ajuntament)
d’actualització:
2011-10-23
GetInfo: retorna totsData
els atributs
d’un registre
a partir d’un identificador que actua com a
SRS:
EPSG
23031
paràmetre d’entrada
Codi de caràcters: ISO-8859-1
http://.../WebProcessingService?service=WPS&Request=Execute&version=1.0.0&Identifier=GetInfo&DataInputs=
MUN_INE=08097;CODI=221;PORTAL=8;FONS=MAPA;WIDTH=600;HEIGHT=600
URL fitxer: http://.../AD_08100.xml
GetAdressInspire: retorna una llista de paràmetres amb la URL del fitxer xml generat segons la
Address Especification INSPIRE
http://sitmun.diba.cat/wps/CAE1M/WebProcessingService?service=WPS&Request=Execute&version=1.0.0&Identifi
er=GetAddressInspire&DataInputs=MUN_INE=08001

Altres geoserveis d’interès per a l’àmbit local
•

Cadastre (DGC)
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx

•

Mapa Urbanístic de Catalunya – MUC (Gencat)
http://ptop.gencat.cat/webmap/MUC/Request.aspx

•

Servei Interactiu de Mapes Ambientals – SIMA (Gencat)
http://magrana.gencat.cat/SIG_ws/PUBLIC_OGC/MapServer/WMSServer

•

Planejament urbanístic municipal (AMB)
http://cartografia.amb.cat/arcgis/services/WMSPlanejament/MapServer/WMSServer

•

Polígons industrials (Gencat)
http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_polind_v_r/MapServer/WMSServer

•

Mapes topogràfics i ortofotos (Gencat)
http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows

•

Infraestructura geodèsica (Gencat)
http://galileo.icc.es/wms/servlet/icc_vertexs_v_r

•

...

Recursos de la IDE local (ajuntaments)
Per part de la Diputació de Barcelona:
- Visor de mapes WMS
- SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal)
- Guia de carrers
- Mapa de patrimoni cultural
- Eines d’edició d’informació geogràfica (accés restringit)
- Geoserveis WMS
- Geoserveis WPS
- Catàleg de metadades
-…
 En funció de la disponibilitat a nivell municipal
Altres recursos externs:
- Visor MUC (mapa urbanístic de Catalunya)
- Google Earth
- Visor IDEC
- Serveis WMS d’altres administracions públiques
- Dades estadístiques
- Normativa
-…

Geoportals IDE local

Arquitectura de les IDE
Diputació Barcelona
Ministeris

Generalitat
de Catalunya

...

Ajuntaments
Infraestructures

Medi
Ambient

Espais
Naturals

INTERNET
Proveïdors de
serveis
Navegadors

Clients pesats

PDA

I per finalitzar, destacar.....
•

La cartografia temàtica cal elaborar-la correctament georeferenciada sobre bases topogràfiques
oficials (compte amb el sistema de coordenades) i en base a unes especificacions de dades

•

La cartografia ha de ser homogeneïtzada/harmonitzada per al conjunt del territori als efectes de
facilitar els estudis supramunicipals

•

Una correcta modelització de la informació geogràfica facilita l'adequació a les especificacions de
dades aprovades pels òrgans competents i n’assegura la conformitat

•

Cal tenir en compte els calendaris derivats de normatives en l’àmbit de la informació geogràfica
que cal complir

•

La informació geogràfica ajuda a la presa de decisions

•

Les eines de SIG permeten sistematitzar i facilitar l’anàlisi territorial

•

El treball que es porta a terme des d’administracions de diferent nivell, no ha de ser redundant sinó
complementari

•

Els geoportals IDE (portals d’informació geogràfica) serveixen com a punt d’entrada centralitzat per
a tota la informació i recursos relacionats amb el territori

•

Una correcta modelització i actualització de la informació incideix en una millor eficiència, qualitat i
reducció de costos (important en moments de pocs recursos)

I per finalitzar, destacar.....
•

La tecnologia, la informació geogràfica, els recursos IDE i el marc normatiu aplicable ja són un fet.
Cal vèncer la resistència al canvi.

Un exemple de resistència al canvi

La feina mal feta no té futur.
La feina ben feta no té fronteres.

Per a més informació:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local
Secció de Sistemes d’Informació Territorial
otcsl.sig@diba.cat
saezbj@diba.cat

gestió de serveis urbans i equipaments

l'aprofitament com a oportunitat per als municipis
Pere Fuertes Pérez

La societat, en el seu conjunt, es troba davant la necessitat d'un canvi de paradigma en la
gestió dels recursos, i els edificis i espais públics en particular no en són una excepció.
Aquest text té per objectiu alertar de la necessitat de conèixer àmpliament les condicions
d’ocupació i obsolescència del parc edificat –tant de l’àmbit públic com privat– com a
estratègia que permeti proposar solucions coordinades per al seu aprofitament futur dins
el context d'uns municipis més eficients en l’administració dels recursos propis.

Diagnosi
Quin és el model de gestió del parc immobiliari que els ajuntaments poden assumir en
temps de crisi? I, una vegada definit, es pot concebre per a perdurar, més enllà de la
situació actual, com a fórmula de gestió sostenible? En primera instància, cal aturar‐se en
la pròpia paraula sostenibilitat, que ha quedat atrapada en el domini de la tècnica, mentre
el seu significat s'ha anat devaluant per un ús que, en moltes ocasions, no ha estat prou
rigorós. De la mà del concepte d'aprofitament és possible infondre a la sostenibilitat un
contingut més dens i més ben travat; més proper al seu sentit primigeni: no es tracta de
seguir construint amb una menor petjada ambiental sinó, simplement, de reutilitzar les
edificacions existents, millorant‐ne les prestacions (1).
La conjuntura actual ha posat en evidència les mancances del parc edificat. Són molts els
edificis promoguts per la iniciativa pública i privada que no han entrat en funcionament o
bé han quedat inacabats. Aquests edificis se sumen a molts d'altres que han quedat
obsolets, desocupats o bé que han quedat aïllats per canvis en les dinàmiques de
creixement i transformació de les ciutats. Edificis de naturalesa molt diversa com
habitatges, oficines, indústries, magatzems, equipaments sanitaris, esportius, residencials
i un llarg etcètera de construccions que es troben en bones condicions però amb risc
evident de degradació progressiva.
1

El text reelabora per a aquest seminari alguns dels continguts desenvolupats pel grup de recerca Habitar
(UPC) en el projecte que porta per nom “Rehabitar” (Madrid, Ministerio de Vivienda, 2010 / Ministerio de
Fomento, 2011); en particular, l’episodi “Rehabitar: abandono y oportunidad [8]”, editat com a catàleg de
l’exposició homònima realitzada a la sala La Arquería de Nuevos Ministerios i comisariada per Xavier Monteys,
Magda Mària, Pere Fuertes, Anna Puigjaner, Roger Sauquet, Carles Marcos, Eduard Callís i Carlos Fdz. Rovira,
investigadors del grup.

No hi ha difusió d’estadístiques globals sobre aquesta situació. En tenim coneixement
quan afloren determinats casos que es converteixen en notícia, com els edificis d'oficines
buits a la ciutat de Barcelona (2) o aquells equipaments de nova construcció que les
administracions locals no poden assumir (3). A falta de dades més completes, el panorama
sembla prou ampli i complex com per a entendre que no és fruit exclusiu de la crisi actual i
que, per tant, la solució tampoc no pot limitar‐se a ser temporal. Es tracta de fer evident i
afrontar el canvi de paradigma que implica.

Proposta d’actuació
Davant d'aquesta situació, cal elaborar un marc d’actuació que permeti sistematitzar les
possibles solucions i, simultàniament, cal una nova actitud capaç d'observar aquests casos
com a oportunitats per a plantejar canvis en la planificació, desenvolupament i gestió dels
programes públics d'habitatge i equipament.
En aquest context, es proposa la incorporació de criteris sostenibles –en els termes
expressats més amunt– en els programes públics d'habitatge i equipament que parteixin
de l’anàlisi del parc edificat, per tal de vincular necessitats i disponibilitats. Molts
d’aquests programes permetrien ser ubicats en edificis concebuts o construïts per a altres
usos, sempre que no es trobin en actiu o al límit de la seva capacitat. Un poliesportiu, per
exemple, podria ubicar‐se en una nau industrial en desús. Una escola bressol, podria
ocupar una casa amb jardí d'una certa dimensió. Els serveis d’atenció al ciutadà podrien
situar‐se en plantes baixes desocupades. La llista pot ser molt extensa i es poden donar
diverses possibilitats per a cada situació.
En totes elles es fa evident, però, que cal un pas previ de caràcter tècnic: determinar el
grau de compatibilitat entre el programa proposat i l’edifici hoste, en base a l’observació
atenta de les seves qualitats i les seves mancances. Es tracta d’avaluar‐ne les
característiques espacials, constructives i estructurals, la seva situació dins el municipi,
l'estat de conservació, les condicions d'adquisició o d'arrendament de l'edifici, entre
d'altres, per tal de poder decidir objectivament la capacitat de l'edifici per a suportar el
nou programa amb la mínima necessitat de transformació i garantir així la viabilitat de
l'operació en un sentit ampli –que inclou la supervivència arquitectònica del propi edifici–.
Ja existeixen nombroses experiències de rehabilitació d'edificis patrimonials com a
equipaments públics. Aquest és un fet que pot interpretar‐se favorablement com una
certa cultura de l'aprofitament però, no obstant, també pot ser explicat des de les seves
mancances, pel fet que es limita als edificis catalogats que cal preservar i que ho fa,
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“Barcelona acumula más de 820.000 metros cuadrados de oficinas vacías”. El País, edició Barcelona, 19 gener
2011.
3

“Los Ayuntamientos se enfrentan a la inviabilidad económica de sus servicios por la crisis”. La Vanguardia,
Barcelona, 26 setembre 2011. L’article, comprès dins la sèrie “Joyas impagables”, pren com a exemple els casos
de Badia del Vallès, Bellvei, Castellterçol, i Torredembarra.

majoritàriament, amb la incorporació de programes de caràcter cultural (4). A això cal
afegir que, en ocasions, no s’ha avaluat correctament l'impacte del nou programa en la
construcció existent i, per tant, en la inversió necessària.
Un exemple molt particular és el districte tecnològic 22@ de Barcelona. Des del propi
planejament, s’intenta donar una solució a la necessitat de transformació d'un nombre
significatiu d'edificis industrials que, simultàniament a la redacció del pla (2000),
s'incorporaven al catàleg de patrimoni. Reconvertir‐los en equipaments no podia
plantejar‐se com a solució general, de manera que es va preveure la possibilitat que es
transformessin en habitatges definits com a 'no convencionals', convidant a aprofitar
millor les condicions arquitectòniques dels edificis sobre els que es treballa. El pla permet
que sigui la iniciativa privada la qui desenvolupi aquestes promocions i, no obstant, les
limita als edificis catalogats i a un ús que segueix essent restrictiu.
Des d’aquest punt de vista, cal fer encara un recorregut molt llarg fins a una autèntica
cultura de l'aprofitament que passa, pel cap baix, per la consideració de tres aspectes
essencials. En primer lloc, caldria considerar qualsevol edifici que es trobi en bones
condicions com a susceptible de ser reciclat, fins i tot, amb independència de la seva
titularitat pública o privada –que pot resoldre's amb la incorporació d'altres models de
gestió, com la permuta o el lloguer prolongat–. En segon lloc, s’haurien de considerar
altres tipologies d'equipament i implantar programes d'habitatge de protecció pública o
espais de treball, com vivers d'empreses i tallers que fomentin iniciatives d'ocupació. I,
finalment, seria necessari fer que el concepte rehabilitació –centrat en l'objecte– deixi pas
al de reutilització –que posa l'accent en l'activitat–, tal i com veurem més endavant.

Metodologia
És aquí on intervé la programació com a eina que permet posar d'acord necessitats i
disponibilitats. Programar implica considerar simultàniament diverses escales d’actuació,
des de l’àmbit d’influència, el dimensionat i quantificació del programa, fins a la
possibilitat de compactació d’usos per horaris. Potser no sempre s’ha considerat així, però
la programació és, sens dubte, la primera i més determinant decisió arquitectònica. Totes
aquelles característiques que s’identifiquen en l’edifici acabat –com la relació amb el lloc,
els seus usos i dimensions o la seva morfologia– tenen com a causa primera una decisió
de programació. En el canvi de paradigma que estem considerant, aquesta responsabilitat
és encara major, atès que cal afinar la diagnosi i valorar, a més, l’existència d’edificis
adequats als nous programes.
A partir de la consideració de l’àmbit d’influència, pren rellevància l’avaluació conjunta de
la massa critica necessària per a fer viable una determinada actuació i el territori que
abasta. Així pot portar‐nos a la conclusió que l’àmbit municipal és, en ocasions, insuficient
i que cal considerar un mapa de serveis mancomunats. Alguns municipis, com Parets del
4

De les 100 actuacions urbanes destacades per l’Ajuntament de Barcelona el 2011, només 17 es localitzen en
edificis transformats i, d’aquests, 13 corresponen a institucions culturals, 3 a l’educació i només 1 a habitatges.
Exposició Barcelona Direccions, Disseny Hub Barcelona (DHUB), juny de 2011.

Vallès, Montornès del Vallès i Montmeló, ja ho han posat en pràctica (5). Es tracta de
nuclis propers i ben comunicats que poden distribuir equitativament una certa oferta
pública de serveis, com a exemple per a optimitzar l'ús dels edificis.
En aquest sentit, cal tenir en compte la freqüència d’ús d’aquests serveis, de manera que
els usos discontinus en el temps puguin encavalcar‐se amb altres activitats
complementàries. Això ens permet pensar en programes tan ben relacionats com una
escola que es converteix en conservatori infantil de música a les tardes (6) o tan
particulars com un carrer que es transforma en mercat de cap de setmana, gràcies a una
simple coberta mòbil (7). A una altra escala, l’arquitecte holandès Rem Koolhaas va
plantejar la reordenació d’un sector de Yokohama (Japó, 1992) a partir de la compactació
d’usos que feia possible l’existència de dos mercats i els aparcaments respectius, amb
altres activitats de lleure i restauració. En tots els casos, els resultats permeten pensar en
aquesta fórmula com a instrument per a noves actuacions, però també per a tornar a
observar les existents des de l’òptica del seu horari, abans de pensar en nous edificis, i no
com una simple mesura de caràcter extraordinari o provisional.
El concepte d’aprofitament porta a una reflexió sobre la forma d’implementació del
programa en un determinat edifici, sobre tot, quan aquest va estar pensat inicialment
amb una altra finalitat. És una qüestió que ens porta a pensar fins a quin punt l’estructura
formal d’un edifici l’hauria de determinar el seu programa (8); una qüestió que pot
estendre’s fàcilment als edificis de nova planta que potser, després de transcorregut un
cert temps, s’hauran d’enfrontar a una situació similar. Aquesta no és, en absolut, una
pregunta banal: té sentit construir segons un programa, com un estoig fet a mida, quan el
propi programa pot estar subjecte a una constant evolució? En el context de
l’aprofitament dels edificis, l’especificitat d’una solució pot afectar el grau de
compatibilitat, tant en el parc edificat com en la programació de noves actuacions.
Els atributs d’aquestes construccions –com la seva dimensió, alçada lliure, llum
estructural, obertures de façana, passos d’instal∙lacions o sobrecàrrega d’ús– són els
elements claus que cal considerar. És necessari establir una distinció entre aquests trets
distintius i aquells més directament vinculats a l’ús dels espais resultants i a les seves
condicions d’habitabilitat. El crític d’arquitectura britànic Reyner Banham va il∙lustrar
aquesta distinció amb la imatge d’un motor foraborda, que permetia “convertir
5

L’Oficina Local d’Habitatge d’aquests tres municipis és fruit d’un conveni inicialment signat el 2008. La
posterior renovació de 2012 s’ha limitat a Parets del Vallès i Montmeló, mostra de la dificultat que pot arribar a
comportar una gestió d’aquesta naturalesa.
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És el cas del CEIP ‘La Concepció’, a l’Eixample de Barcelona, situat a tocar del Conservatori Municipal de
Música, que no ha d’incrementar la reserva d’aules per al cicle infantil gràcies a les que aporta l’escola fora del
seu horari.
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El mercat dominical del llibre de Sant Antoni, (Barcelona, 2011‐12), ocupa temporalment la calçada del carrer
Compte d’Urgell, gràcies a una carpa retràctil, coincidint amb el dia de menor intensitat de trànsit, de manera
que la ciutat pot prescindir durant unes hores d’un tram de carrer. Els mercats setmanals a l’aire lliure són un
bon exemple de compatibilitat en l’ús de l’espai públic.
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Aquest és l’argument de l’article de Christiaanse, K.: “Fuck the programme?”, Quaderns d’arquitectura i
urbanisme, núm.230, 2001. L’autor sosté que per aquest camí es pot arribar a solucions que suposin una
millora respecte a aquells edificis que han estat pensats en funció d’un determinat programa.

pràcticament qualsevol objecte flotant en una embarcació capaç de navegar” (9). Si ens
referim a l’aprofitament, l’actualització d’aquesta potent imatge en el terreny de
l’arquitectura ens porta a discriminar la infrastructura de l’ocupació. L’objecte
arquitectònic ja existeix i, a diferència del procediment habitual, es proposa equipar els
espais, afegint aquelles prestacions que no poden oferir, i mantenint i potenciant aquelles
que li són pròpies.
Equipar els espais suggereix una relació diferent entre l’edifici hoste i el nou programa. De
fet, no fomenta la intervenció directa sobre la construcció existent –limitada a certes
qüestions tècniques particulars–, sinó que millora i fa més habitable el seu interior
mitjançant la incorporació de determinats dispositius que procuren l’equipament per a
dur a terme usos concrets. Com en la instal∙lació d’un stand, l’edifici pot allotjar un
programa d’equipament i, fins i tot, d’habitatge, sense alterar notablement les condicions
del contenidor. Parlem d’operacions que impliquen muntatge més que construcció i que,
conseqüentment, permeten el desmuntatge posterior. Es tracta de concebre
l’arquitectura com un procés que no preveu un final concret, sinó un seguit d’etapes i
canvis de gestió ajustats en tot moment al seu ús.
La reconversió de l’antic Palais Tokyo (París, 1937) en centre de creació cultural pot
il∙lustrar molt bé aquest concepte (10). L’edifici es manté en l’estat que va ser abandonat,
el 1997, a meitat d’unes obres de reforma. L’actuació dels arquitectes va limitar‐se
inicialment a dotar els espais interiors de les instal∙lacions i serveis que li calien per a
posar‐se en marxa i a seguir realitzant intervencions –amb el mateix criteri– a mesura que
l’ús de l’equipament les anava requerint, actuant gairebé com a consultors permanents
més que com a directors d’obra. Aquest exemple, seguit posteriorment per altres casos
com el centre d’art Matadero, a Madrid‐Argüelles, pot ser vist com el paradigma d’una
fórmula d’actuació que defuig les grans inversions inicials i no predetermina l’ús, sinó que
ofereix els mecanismes per a que l’usuari i l’administració puguin fer‐ho en el temps.

Conclusions
En base al coneixement dels edificis desocupats, obsolets o inacabats que permeten ser
recuperats per a un ús públic –sigui quina sigui la seva titularitat actual– hauria de ser
possible establir un protocol d’actuació capaç d’orientar, més que de determinar, les
possibles vies d’intervenció en la gestió del parc edificat vinculat a les administracions
locals.
A aquests efectes, caldria detallar‐ne els atributs –les seves característiques espacials i
constructives o la seva relació amb l’entorn, entre d’altres– i realitzar la mateixa operació
amb els nous requeriments de programa per tal de conèixer la compatibilitat entre el
suport i l’activitat, de manera que sigui possible reactivar aquests edificis amb garanties
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Reyner Banham, P.: “A Clip‐on Architecture”, Design Quarterly, núm.63, 1965.
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La transformació és obra dels arquitectes francesos Lacaton & Vassal, i s’ha dividit en fases des de l’inici dels
treballs el 2000 fins a l’actualitat.

de supervivència. Conscients que el material amb el que es treballa es comporta de
manera particular, la normativa hauria de poder adaptar‐se amb la mateixa flexibilitat
que ho fan els nous usos i les estratègies d’actuació corresponents, gestionant també
l’habitabilitat des de paràmetres menys convencionals.
En aquestes circumstàncies, potser caldria valorar si la flexibilitat no s’hauria de trobar en
l’usuari, en comptes d’exigir‐la al suport de l’activitat. L’adaptació pot dependre d’un
mateix i l’ocupació d’un edifici industrial, d’oficines, sanitari, escolar, militar o agrícola
amb usos diferents als previstos inicialment, reclama una nova actitud envers aquest
suport, capaç de veure com una oportunitat el potencial que l’edifici ofereix i resolent les
presumptes incomoditats que pugui generar.

Barcelona, juny de 2012

Pere Fuertes Pérez. Sots‐director de recerca i qualitat de l’ETSAV, UPC. És arquitecte
(1993) i doctor en arquitectura (2006) per la UPC. Professor lector de projectes
arquitectònics a l’ETSAV des de 2008 i, anteriorment, professor associat del mateix
departament, des de 1999. És investigador del grup de recerca HABITAR, UPC.
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Medi ambient
Eines de control del soroll.
Carles López, llicenciat en ciències físiques, tècnic del Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
L’ordenació ambiental de la il•luminació exterior, de la protecció del medi nocturn
o de la prevenció de la contaminació lluminosa.
Lluís Gustems i Romeu, responsable de Planificació i Control en la Prevenció de la
Contaminació Lluminosa de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Sistema geotèrmic.
Eduard Domínguez Gadea, enginyer Industrial, màster en refrigeració i condicionament
de l’aire i director tècnic de Geòtics Innova.

EINES DE CONTROL DEL
SOROLL
Carles López i Sala
Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa

Normativa sobre la contaminació acústica a Catalunya
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica

Decret 245/2005, de 8 de novembre, fixa criteris per a l’elaboració dels
mapes de capacitat acústica

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se
n’adapten els annexos
Ordenances municipals, pels municipis de més de 5.000 habitants
Aquesta regulació assoleix l’adequació amb la norma estatal (inclòs
nou RD 2012) i europea

Eines Normatives Municipals

- Mapa de Capacitat Acústica

- Ordenança Municipal

Mapa de Capacitat Acústica

Mapa de capacitat acústica i usos del sòl

Mapa de capacitat acústica, instrument normatiu

Mapa de capacitat acústica
aprovat i /o adequat
en adequació
pendent d’adequació

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
-

-

-

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

55

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

57

47

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents

65

65

55

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

65

65

55

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

65

65

55

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

-

(A1) Espais d’interès natural i altres

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics

Valors d’atenció: En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2),
i per habitatges existents en medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A)

Valors límits d’immissió a l’ambient exterior produïda per les
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

50

50

40

(A3) Habitatges situats al medi rural

52

52

42

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

55

55

45

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents

60

60

50

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

60

60

50

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

60

60

50

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

63

63

53

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

65

65

55

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3),
(C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat dos
models d’ordenança reguladora del soroll i de les vibracions,
amb la col·laboració de:
Federació de Municipis de Catalunya
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Diputació de Barcelona
• Model A
Model d’Ordenança per a tots aquells municipis, que
per la seva complexitat, necessiten regular, de
manera àmplia, la contaminació acústica.
• Model B
Model d’Ordenança per a tots aquells municipis que no
tenen excessius problemes relacionats amb la
contaminació acústica.

Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA)
Sistema d’acreditació d’entitats per garantir la qualitat i la competència
tècnica en els camps de:
• Control de nivells sonors en activitats i infraestructures
• Control de nivells de vibracions en activitats i infraestructures
• Control de la qualitat acústica de l’edificació
• Avaluació de la qualitat acústica del territori en l’elaboració de mapes de
soroll i dels instruments per a la preservació, recuperació i millora de la
qualitat acústica.

Eines de Camp
- Instruments de mesurament
- Limitadors

Eines d’Oficina
- Programes auxiliars

Eines de Planificació
- Urbanisme

EINES DE CAMP
Instruments de mesurament
Els equips de mesurament han de
complir amb l’Ordre de 25 de setembre
de 2007, per la qual es regula el control
metrològic. (ORDRE ITC/2845/2007)
Els sonòmetres i calibradors han de
complir els requisits establerts en
aquesta Ordre, per als de tipus 1.
Instruments verificats anualment al
LGAI o entitat reconeguda.
En el cas de necessitar filtres d’octava
o 1/3 d’octava, aquests han de complir
amb la norma UNE-EN 61260.

Equips auxiliars / accessoris
MESURES AMBIENTALS:
• Mesurament de les condicions ambientals
: anemòmetres, termohidròmetres.
• Comptadors de vehicles.
• Kits d’exteriors.
MESURES DE LA QUALITAT DE
L’EDIFICACIÓ:
Generadors de soroll (rosa, impacte)
MESURES DE L’EMISSIÓ DE VEHICLES :
Tacòmetre
En general: cables allargadors, cables
passaportes, trípodes, esponja antivent,
alimentadors, bateries.

Analitzador CESVA SC310: Solució Monitoratge

Mesuraments de llarga durada. Monitorització

Solució ambiental: Terminal de monitoratge continu
Kit intempèrie + Comunicacions

+ Alimentació

+ Armari intempèrie

Limitadors
Aquest dispositiu té com a funció limitar l’equip de reproducció/amplificació
sonora i/o audiovisual. A més a més, ha d’enregistrar en suport físic estable els
nivells sonors generats a l’interior de l’establiment.

PROTECCIÓ AMBIENTAL: Immissió sonora
aplicable a l’ambient interior i exterior
produïda per les activitats.
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:
Soroll en els sectors de la música i l’oci. Codi
de conducta.
SEGURETAT DEL PÚBLIC: Manteniment
de la seguretat en els espectacles musicals
(interiors i exteriors) respecte a l’exposició
del públic assistent a nivells sonors elevats.

Requeriments tècnics del limitador enregistrador
•

L’equip ha de permetre programar com a mínim l’aïllament acústic entre 63Hz –
2000Hz en octaves o terços d’octava.
Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a
l’habitatge més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes
horaris.
Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest
dispositiu estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar
possibles manipulacions i se n’ha de poder verificar el seu funcionament correcte
amb un sistema de calibració.
Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics
municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics
(paraula de pas).
Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van
realitzar les últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].
Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de
pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les
possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5
i 15 minuts. L’equip limitador ha de permetre emmagatzemar aquesta informació
durant un temps de, com a mínim, un mes.

•

•

•

•
•

Requeriments tècnics del limitador enregistrador
•

•
•
•
•
•

Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles
manipulacions tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, i si
aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòria
interna de l’equip.
Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als
l’equip/s limitat/s.
Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.
Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual
en el cas que l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del
sensor.
Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic
per part dels serveis tècnics municipals o d’empreses degudament
acreditades per l’ajuntament.
Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en
temps real.

• EINES D’OFICINA
Programes de càlcul del sonòmetre :
- Cesva : Capture Studio Editor
- Brüel & Kjäer : Evaluator
- 01 dB : dB Trait
Facilitades pel DTES
- NivAval
- Base de càlcul Excel

NivAval

PLANTILLA EXCEL DE CÀLCULS

EINES DE PLANIFICACIÓ

-Programes de Simulació

- Planificació Urbanística

Programes de Predicció
Mètodes de càlcul
Els nivells d’immissió es poden determinar, mitjançant mètodes de càlcul,
d’acord amb l’annex 8, o els mesuraments següents:
a) Soroll de trànsit rodat: mètode de càlcul francès NMPB-Routes-96
(SETRACERTULCPC-CSTB), i NMPB, versió Fer.
Dades d’entrada: Guia del soroll dels transports terrestres, apartat
“previsió de nivells sonors”, CETUR 1980.
b) Soroll d’aeronaus: ECAC.CEAC doc 29. Informe sobre el mètode
estàndard de càlcul de nivells de soroll en l’entorn d’aeroports civils, 1997.
c) Soroll Industrial: ISO 9613-2: Acústica-Atenuació del so quan es
propaga en l’ambient exterior, part 2: Mètode general de càlcul.

CADNAA

PREDICTOR

Integració dels objectius de qualitat acústica al
planejament

Quins són els objectius?

La planificació del territori en relació amb la seva capacitat
acústica tenint en compte els usos del sòl

Finalitat: Compatibilitzar

El desenvolupament i la gestió
gestió dels sistemes productius, del
transport i la mobilitat
amb
Criteris de respecte de la qualitat ambiental del territori des
d’aspectes tè
tècnics, econòmics i socials

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Valors límit d’immissió en dB(A)

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d’interès natural i altres

-

-

-

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

55

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

57

47

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

65

65

55

65

65

55

65

65

55

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

-

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús
industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics

-Valors d’atenció: En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2),
(C1) i (C2), i per habitatges existents en medi rural (A3), el valor límit d’immissió
s’incrementa en 5 dB(A)

Plans territorials
 L’informe de sostenibilitat ambiental, ISA, dels plans
territorials sotmesos a avaluació ambiental ha d’integrar
els objectius de qualitat acústica i la manera com aquests
objectius es tenen en compte en la seva elaboració i
aprovació.

Planejament urbanístic
 El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), i el
planejament derivat ha d’integrar els objectius de qualitat
acústica i la manera com aquests objectius es tenen en
compte en la seva elaboració i aprovació.

Noves urbanitzacions
 En les noves urbanitzacions els usos han d’estar d’acord
amb els objectius de qualitat acústica.

Noves construccions
• No poden concedir-se noves llicències de construcció
d’edificacions destinades a habitatges, usos hospitalaris,
educatius o culturals si els índexs d’immissió
incompleixen els objectius de qualitat acústica que siguin
d’aplicació en les corresponents zones acústiques,
excepte en aquelles zones urbanitzades existents en les
quals s’incompleixin els objectius de qualitat acústica, o
per raons excepcionals d’interès públic degudament
motivades, sempre que, en ambdós casos, es compleixin
els objectius aplicables a l’espai interior

Noves construccions
 L’ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic d’una
nova construcció presentat, recull els objectius de qualitat
acústica exigibles i preveu les mesures necessàries per al
seu compliment.
 També ha de comprovar que aquestes mesures i
objectius es fan efectius en el projecte d’execució com en
les fases d’ordenació i de disseny.
 Si el projecte bàsic d’una nova construcció no compleix
aquests punts i no preveu les mesures correctores
adequades, el procediment administratiu d’atorgament
resta en suspens fins que s’acrediti el seu compliment o
previsió .

Elaboració de Plans en les Zones acústiques

 On se sobrepassin els objectius de qualitat acústica cal
elaborar plans que estableixin un termini plausible i que
tinguin en compte els mitjans per finançar-los.

 Si tot i aplicar mesures no se’n pot evitar l’incompliment
s’han d’aplicar mesures a llarg termini i en particular per
no incomplir a l’interior dels usos sensibles.

Maneres de tenir en compte els objectius
Allunyar

Allunyar les fonts de soroll (activitats Industrials,
comercials, de serveis, recreatives, discoteques, sales
polivalents) de les zones amb edificis d’usos
sensibles.

Maneres de tenir en compte els objectius
Allunyar
Allunyar les zones habitades i els usos sensibles al soroll
(ús sanitari, docent, cultural, espais d’interès natural,
zones tranquil·les que es volen mantenir silencioses
per raons turístiques i altres) de les fonts de soroll.

Maneres de tenir en compte els objectius
Orientar
Orientar els edificis i els equipaments sorollosos en relació
a la zona residencial i zones sensibles al soroll
utilitzant l’efecte barrera de l’edifici
Extractor i
aparells
sorollosos

Parets aïllades
al costat de les
zones
sensibles

a la banda
oposada

Entrada a la
banda oposada

Edifici sorollós

Zona residencial

Maneres de tenir en compte els objectius
Orientar
Orientar els habitatges i els altres edificis sensibles a les
molèsties sonores en funció de les fonts de soroll

Terrasses i
zones
sensibles al
costat de la
calma

Carrer sorollós

Edificis industrials

Maneres de tenir en compte els objectius
Compactar

Compactar el soroll i evitar el seu escampament pel territori.

Més val disposar una xarxa vial molt jerarquitzada amb
poques vies ràpides de pas, algunes de mitja velocitat pels
residents i la majoria de prioritat invertida, que no pas
estendre una xarxa homogènia on els vehicle puguin arribar
arreu a qualsevol velocitat.

Maneres de tenir en compte
Protegir
Barreres i motes de terra
L’eficàcia d’una barrera o d’una mota de terra serà essencialment
funció de la seva alçària, de la seva llargada i de la posició
respectiva de la font i el receptor.

Activitat industrial

Barrera

Carretera

Mota de terra

ATENCIÓ: les barreres vegetals són ineficaces
Un faig o una filera d’arbres és ineficaç per fer d’obstacle al soroll. Una
banda forestal de 100 m d’ample pot aportar una atenuació
suplementària de 3 a 5 dB(A) en relació a l’atenuació relacionada
a la distància.

Maneres de tenir en compte
Aïllar
Aïllar les fonts de soroll
Sigui quin sigui l’origen del soroll: activitats Industrials,
comercials, de serveis, recreatives, discoteques, sales
polivalents o infraestructures de transport, l’aïllament
de la font és sempre la solució més eficaç.

Xemeneia d’extracció
insonoritzada i
orientada a la part
oposada dels
habitatges

Finestra aïllada o
paret cega al
costat dels veïns

Porta d’accés
amb càmera

Edifici sorollós

Local de compressors o
grups frigorífics insonoritzat.
Col·locació de deflectors
per airejar

Zona residencial

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Carles López i Sala
Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa

L’Ordenació ambiental de la il·luminació exterior
per a la protecció del medi nocturn. Prevenció de
la contaminació lluminosa
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa
Sr. Lluís Gustems i Romeu
Responsable de Planificació i Control en Prevenció de la Contaminació Lluminosa

Barcelona 21 de setembre de 2012

NORMATIVES
D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR
Territorials
Catalana
Espanyola
Unió Europea
En matèria de:
Protecció del medi nocturn
Ordenació del sector Industrial
(seguretat, qualitat, garantia, ...)
Prevenció de riscos laborals
Protecció de la Salut .......

Recomanacions tècniques

El Medi Nocturn

El Medi Nocturn

Península Ibèrica de nit des del satèl·lit de la NASA – any 2010
Font: El País 18 d’octubre de 2010.

NORMATIVA CATALANA
LLEI 6/2001, DE 31 DE MAIG,
D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE
L’ENLLUMENAMENT PER A LA
PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN
DECRET 82/2005, DE 3 DE MAIG,
PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT
DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI
6/2001. (Vigent des del 5 de maig de
2005 fins el 5 de desembre de 2011)
PENDENT D’UN NOU DECRET
XX/2012 o 2013.

NORMATIVA
CATALANA

L’article 1 de la Llei
6/2001, estableix que
l’objecte de la Llei és, la
regulació de les
instal·lacions i aparells
d’enllumenament exterior i
interior, pel que fa a la
contaminació lluminosa
que poden produir.

La contaminació lluminosa/lumínica
és el resultat d’una il·luminació incorrecta i innecessària.

1

- L’article 4 e la Llei 6/2001, defineix la contaminació lumínica com l’emissió de
flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs
espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en
que s’han instal·lat els llums.
- La pàgina 431 del Diccionari de la llengua catalana de l’IEC, el 2007, defineix la
contaminació lluminosa com l’augment del fons de brillantor del cel nocturn a
causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial.
- L’article 3.f de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció
de l’atmosfera, defineix la contaminació lumínica com la resplendor lluminosa
nocturna o brillantor produïda per la difusió i reflexió de la llum en els gasos, aerosols
y partícules en suspensió en la atmosfera, que altera les condiciones naturals de les
hores nocturnes i dificulten les observacions astronòmiques dels objectes celestes,
però s’ha de distingir de la brillantor natural, atribuïble a la radiació de fonts o objectes
celestes y a la luminescència de les capes altes de l’atmosfera, de la resplendor
lluminosa deguda a les fonts de llum instal·lades en l’enllumenat exterior.
- L’article 1 de la ITC-EA-03 del Reial Decret 1890/2008, pel qual s’aprova el
Reglament d¡eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, defineix la
resplendor lluminosa nocturna o contaminació lumínica/lluminosa com la
lluminositat produïda al cel nocturn per la difusió i reflexió de la llum en els gasos,
aerosols i partícules en suspensió en l'atmosfera, procedent, entre altres orígens, de
les instal·lacions d’il·luminació exterior, bé per emissió directe al cel o per reflexió de
les superfícies il·luminades.

NORMATIVA CATALANA
La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica.
Modifica la disposició transitòria primera
de la Llei 6/2001:
1. L’enllumenat exterior existent, tant de
titularitat pública com privada, ha de
complir les prescripcions d’aquesta llei i
les del reglament que la desplegui no més
enllà del 31 de desembre de 2013.
2. L’adaptació de l’enllumenat exterior a la
normativa vigent s’ha de fer tenint
en compte el grau de protecció aplicable
al lloc on es troba situat, d’acord amb el
Mapa de la protecció envers la
contaminació lluminosa a Catalunya,
aprovat pel departament competent en
matèria de medi ambient.”

NORMATIVA
CATALANA
EL MAPA DE LA PROTECIÓ DEL
MEDI NOCTURN
protegeix tot el territori de
Catalunya amb 4 graus de
protecció.

En funció del lloc on s’ubica la
instal·lació, la il·luminació té uns
requeriments específics.
http://sima.gencat.cat/Visors/PCL/
Inici.html

NORMATIVA CATALANA
La Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera
llei del Codi civil de Catalunya ( DOGC núm.
3798, 13-01-2003), estableix com emissions
il·legítimes les immissions de llum i ones
electromagnètiques que causen danys a la
finca o a les persones són prohibides i
generen responsabilitat pel dany causat.

NORMATIVA CATALANA
LA LLEI 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat
industrial. DOGC 08.08.2008.
Article1. L’objecte d’aquesta llei és la regulació,
dins l’àmbit de competències de la Generalitat, del
marc jurídic general de la seguretat industrial en el
territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del
mercat en aquesta matèria.
La seguretat industrial és un servei públic
d’interès general que té per objecte prevenir els
riscos industrials, limitar-los a un nivell
socialment acceptable i mitigar les conseqüències
dels accidents, si es produeixen, que puguin
causar danys i perjudicis a les persones, els bens
o el medi ambient com a resultat de l’activitat
industrial, .................

NORMATIVA ESPANYOLA

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria
Reial decret 842/2002, de 2 d‘agost, pel qual
s’aprova el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió.
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior.
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat
de l’aire i protecció de l’atmosfera.

NORMATIVA ESPANYOLA
El Reial Decret 1890/2008, desplega els
articles 2, 9.1 i 12.5 de la Llei 21/1992; regula
les condicions tècniques de disseny,
execució i manteniment de les instal·lacions
d’il·luminació exterior, amb la finalitat de
limitar la contaminació lluminosa i reduir la
llum sobrera, intrusa o molesta i millorar
l’eficiència i l’estalvi energètic ( entrada en
vigor l’1 d’abril de 2009).
L’article 2 de la Llei 21/1992, d’indústria,
estableix que una de les finalitats es
contribuir a compatibilitzar l’activitat
industrial amb la protecció del medi
ambient.

NORMATIVA ESPANYOLA
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals.
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril,
pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.
Guia tècnica per a l’avaluació i
prevenció de riscos relatius a la
utilització dels llocs de treball. 2006.
Ministeri de treball e immigració.

NORMATIVA EUROPEA
Reglament (CE) núm. 245/2009 de la
Comissió, de 18 de març de 2009, pel qual
s’aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlament Europeu i del Consell en relació
als requisits de disseny ecològic per
làmpades fluorescent sense estabilitzadors
integrats i per a làmpades de descàrrega
d’alta intensitat i per estabilitzadors i llums
que puguin funcionar amb dites làmpades.

NORMATIVA EUROPEA
Reglament (CE) núm. 244/2009 de la
Comissió, de 18 de març de 2009, pel
qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlament Europeu i del Consell en
relació als requisits de disseny
ecològic per làmpades d’us domèstic
no direccionals.
Decisió de la Comissió, de 6 de juny de
2011, pel qual s’estableixen els criteris
ecològics per la concessió de l’etiqueta
ecològica de la UE a les fonts
lluminoses

EN MATERIA DE SALUT
La Unió Europea el 2008 va
considerar les radiacions emeses per
les làmpades com a riscos
emergents.
19 de març de 2012. Health Effects of
Artificial Light.
http://ec.europa.eu/health/scientific_com
mittees/emerging/docs/scenihr_o_035.pdf

UNE-EN 62471, Seguretat
fotobiològica de làmpades i aparells
que utilitzen làmpades. 2009.

NORMES UNE-EN
(Associació Espanyola de

Normalització y Certificació)
-UNE-EN 60598-1. Llums. Requisits
generals i assaigs. 2009.
- UNE-EN 60598-2-3. Llums. Requisits
particulars. Llums d’enllumenat públic.
2003/2011.
- UNE-EN 60598-2-5. Llums. Requisits
particulars. Projectors. 1999.
- UNE-EN 62471. Seguretat
fotobiològica de làmpades i aparells
que utilitzen làmpades. 2009.
- UNE-EN 12464-2 d’il·luminació en els
llocs de treball.
-UNE-EN 12193. Il·luminació
d’instal·lacions esportives.
-- ......

PARÀMETRES NORMATIUS

Zona E1

Zona E2

Zona E3

Zona E4

Làmpades

Vapor de sodi

>65 lm/W

>65 lm/W

>65 lm/W

Làmpades de vespre

Vapor de sodi

Vapor de sodi

Preferentment sodi

Preferentment sodi

Làmpades de nit

Vapor de sodi

Preferentment sodi

Preferentment sodi

Preferentment sodi

Làmpades

>85 lm/W

>85 lm/W

>85 lm/W

>85 lm/W

Valors límit de Flux d'hemisferi superior instal·lat

<1%

<5%

<15%

<25%

Màxim de FHS instal·lat d'un llum de vespre

<1%

<5%

<15%

<25%

Màxim de FHS instal·lat d'un llum de nit

<1%

<1%

<15%

<25%

Valors límit de Flux d'hemisferi superior instal·lat

en funció de la classe d'il·luminació i la potencia lluminosa de la font (<20%)

Il·luminació vertical

2 lux

5 lux

10 lux

25 lux

Il·luminació intrusa màxima de vespre

2 lux

5 lux

10 lux

25 lux

Il·luminació intrusa màxima de vespre

1 lux

2 lux

5 lux

10 lux

Intensitat lluminosa emesa pels llums en direccions molestes

2.500 cd

7.500 cd

10.000 cd

25.000 cd

Intensitat lluminosa emesa a àrees protegides de
vespre

50.000 cd

100.000 cd

100.000 cd

Intensitat lluminosa emesa a àrees protegides de nit

500 cd

1.000 cd

2.500 cd

Luminància mitjana de les façanes

5 cd/m2

5 cd/m2

10 cd/m2

25 cd/m2

Luminància mitjana de façanes i monuments de vespre

5 cd/m2

5 cd/m2

10 cd/m2

25 cd/m2

Luminància mitjana de façanes i monuments de nit

0 cd/m2

0 cd/m2

5 cd/m2

12 cd/m2

Luminància màxima de les façanes

10 cd/m2

10 cd/m2

60 cd/m2

150 cd/m2

Luminància màxima d'edificis de vespre

10 cd/m2

40 cd/m2

80 cd/m2

100 cd/m2

Luminància màxima d'edificis de nit

5 cd/m2

20 cd/m2

40 cd/m2

50 cd/m2

Luminància màxima de senyals i rètols lluminosos

50 cd/m2

400 cd/m2

800 cd/m2

1.000 cd/m2

Luminància màxima de rètols

50 cd/m2

400 cd/m2

800 cd/m2

1.000 cd/m2

Increment del llindar de contrast (TI)

15%

15%

15%

15%

Enlluernament pertorbador màxim (TI)

10%

10%

15%

15%

El Reial Decret 1890/2008.Decret 82/2005. Reglament CE núm. 245/2009.

MARCAT CE
Cal utilitzar aparells d’enllumenat amb el
Marcat CE, indica que compleix amb la
normativa que li es d’aplicació:
- Directiva de baixa tensió 2006/95/CEE,
relativa a l’aproximació de les legislacions
dels estats membres sobre material
elèctric destinat a ser utilitzat amb
determinats límits de tensió.
- Directiva de compatibilitat
electromagnètica 2004/108/CEE, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels
estats membres en matèria de
compatibilitat electromagnètica i ....
- Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE, per
la qual s’instaura un marc per l’establiment
de requisits de disseny ecològic aplicables
a productes relacionats amb l’energia.

MARCAT CE
- Reglament (CE) núm. 245/2009 de la

Comissió, de 18 de març de 2009, pel qual
s’aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlament Europeu i del Consell en relació
als requisits de disseny ecològic per
làmpades, estabilitzadors i llums.
- Reial Decret 154/1995, pel qual es modifica
el reial decret 7/1998, de 8 de gener, sobre
exigències de seguretat del material elèctric
destinat a ser utilitzat en determinats límits
de tensió.
- El Reial Decret 1890/2008, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior.

MARCAT CE
- Reial Decret 842/2002, pel qual
s’aprova el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i les seves instruccions
complementaries ITC-BT-01 a ITC-BT-51.
- UNE-EN 60598-1. Llums. Requisits
generals i assaigs. 2009.
UNE-EN 60598-2-3. Llums. Requisits
particulars. Llums d’enllumenat públic.
2003/2011.
UNE-EN 60598-2-5. Llums. Requisits
particulars. Projectors. 1999.
- UNE-EN 62471. Seguretat
fotobiològica de làmpades i aparells que
utilitzen làmpades. 2009.

CONCLUSIONS

La millora i racionalització de la
il·luminació és necessària per avançar
cap a un desenvolupament sostenible,
i permet:
- Reduir impacte sobre el medi
- Estalviar energia i recursos naturals
- Reduir costos econòmics
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SISTEMA GEOTÈRMIC
Eduard Domínguez Gadea
Enginyer Industrial
Responsable Tècnic en Geotics Innova S.L.
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Què fem?
Especialistes geotèrmia
molt baixa temperatura:


Enginyeria i assessorament



Instal·lacions claus en mà



Col·lectores geotèrmics



Probes tèrmiques col·lectores (TRT)

Alexandra - Sabadell

660 kWt
6.370 metros

Llotja Lleida

360 kWt
2.480 metros

Vall de Núria

240 kWt
3.200 metros
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1. Tipus d’energia geotèrmica
Energia emmagatzemada per sota superfície sòlida de la terra.

3

4

2

1

1.

2.
3.
4.

Alta temperatura: més de 150ºC
Mitja temperatura: entre 90 i 150ºC
Baixa temperatura: entre 30 i 90ºC
Molt baixa temperatura: < 30ºC
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Recursos geotèrmics baixa, mitja i alta temperatura
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Energia geotèrmica de molt baixa temperatura

Dispersat per
l’aire 8%

Atmosfera

Reflexat
pels núvols
17%

Absorbit pel vapor
d’aigua,
la pols, O3
19%
Absorbit per
la superficie
46%

Absorbit
Pels núvols
4%

Reflexat per
La superfície
6%



El subsòl absorbeix la meitat de la
energia que incideix del sol



Recurs que es troba sota qualsevol
terreny en qualsevol lloc habitat
del planeta

Bomba
de calor

12ºC
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Recursos geotèrmics molt baixa temperatura



El subsòl amortigua la variació
de temperatures




Sistemes geotèrmics
son més eficients

La temperatura varia amb la
profunditat


Despreciable per sota
de 15 m
Gráfico: Canadian Building Digest
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Sistemes geotèrmics de molt baixa temperatura

Què ens ofereixen?
o
o
o

Calefacció
Refrigeració
Aigua calenta sanitària (ACS)

.... i també
 Eficiència i estalvi energètic
 Baixos costos operatius
 Manteniment reduït
 Requeriments d’espais reduïts
 Capacitat estable
 Confort
 Cargues elèctriques reduïdes en
hores punta per aire condicionat
 Nul impacte paisatgístic
Edifici Monument a Colon, Barcelona
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2. Principi de funcionament


Necessitats tèrmiques de l’edifici
26ºC

20ºC

45ºC
10 kWe
COP=4

Flux de calor

40 kWt

40 kWt

ERR=4 10 kWe

10ºC

30 kWt

50kWt
12ºC

12ºC

COP 

Pcondesador[W ]
Peléctrica[W ]

EER 

Pevaporador[W ]  Peléctrica[W ]  Pcondensador[W ]

Pevaporador[W ]
Peléctrica[W ]
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Parámetres que afecten al rendiment de la BdCG
5,50

COP f(temp condesador, temp evaporador)
5,00
Temperatura
entrada
evaporador

4,50

-5

4,00

COP

-2
0

3,50

2
5

3,00

7

2,50
2,00
35

40

45

50

55

Temperatura impulsión condensador

60

65
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Funcionament circuit obert

30kW

5 m3/h

10ºC

5ºC
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Paràmetres a considerar en un sistema geotèrmic obert

Tª impulsió condensador ->
sistema de distribució
Tª interior del edifici

Tª entrada evaporador ->
Tª captació del aigua del aqüífer
Potencia edifici -> Potencia extracció/injecció ->
Tª injecció -> caudal de captació m3/h -> nº de pous
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Funcionament circuit tancat

10ºC
30kW

5 m3/h

5ºC

3.000m
10 W/m

Tªterreny= 12ºC

Tªm= 7,5ºC
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Funcionament circuit obert

10ºC
30kW

5 m3/h

5ºC

750m
40 W/m

Tªterreny= 20ºC

Tªm= 7,5ºC
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Funcionament circuit obert

0ºC
5 m3/h

30kW

-5ºC

750m
40 W/m

Tªterreny= 7ºC

Tªm= -2,5ºC

-- COP
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Paràmetres a considerar en un sistema geotèrmic tancat

Tª impulsió condensador ->
sistema de distribució
Tª interior del edifici

Tª entrada evaporador ->
Metres d’intercanvi amb el terreny i número de circuits ->
Tª del terreny
Potencia edifici -> Potencia extracció/injecció ->
salt tèrmic circuit tancat -> caudal circulació

Hores de funcionament -> Energia extracció/injecció
Tipus de terreny
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Funcionament circuit tancat
Bomba de
calor

Circuito
calefacción
40ºC

Col·lector
geotèrmic

Temp. Edifici
20ºC
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Comparativa energia primària diferents sistemes de calefacció

109.000 kWh
20Tn CO2

70.000 kWh
12Tn CO2

102.000 kWh = 5.406 €

25.000 kWhe = 3. 500 €

100.000 kWh

100.000 kWh
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Comparativa energia primària diferents sistemes de calefacció

278.000 kWh
47Tn CO2

117.000 kWh
22Tn CO2

100.000 kWhe = 15.000 €

110.000 kWh = 11.000 l. =
11.000€

100.000 kWh

100.000 kWh
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RESUM - Recursos geotèrmics de molt baixa temperatura
•

•
•

•

Recurs que es troba sota qualsevol terreny en qualsevol lloc habitat del
planeta
És necessari la utilització d’una bomba de calor geotèrmica
S’utilitzen per a la calefacció/refrigeració d’habitatges unifamiliars, i
d’edificis de petites i grans dimensions, així com la producció d’ACS
Inversió inicial es recupera en menys de 10 anys gràcies als estalvis
econòmics que proporcionen aquest sistemes

Altres dades:
•
1945 – primera instal·lació amb bomba de calor geotèrmica en un habitatge
•
Actualment hi ha 1 milió d'instal·lacions amb un capacitat instal·lada de 15 MWt
•
Renovable - DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENT EUROPEO
•
A tindre en compte per complir la DIRECTIVA 2010/31/UE relativa a la
eficiència energètica dels edificis
•
Incorporada dins del Pla Energies Renovable (PER) 2011-2020
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3. Tipus de col·lectors geotèrmics
Vertical







Dificultat realització
Maquinària específica
Més car
Ocupa poc terreny
Alta eficiència
(40 – 100 W/m prof.)

Horiztontal







Facilitat realització
Menys car
Petits edificis
Superficie elevada
Influència estacional
(10-40 W/m2)

Aigüa Subterrànea






Aqüifer + Inyecció
Menys car
Normantiva i Regulacions
Legalització i cànon
utilització
Més manteniment
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Dimensionat del bescanviador geotèrmic vertical
 Potencia pic de la instal·lació
 Demanda energètica anual del edifici
 Sistema de producció: sols calor, calor o fred, calor i fred simultani,
aigua calenta sanitària
 Sistema de distribució: terra radiant, fan-coils, radiadors
 Temperatura terreny
 Característiques del terrenys
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Dimensionat del bescanviador geotèrmic vertical
Taula subministrades per la norma Alemanya VDI4640 per assegurar
que no es superen les potencies específiques d'extracció.
Sostrat

Potencia específica de extracció
Per 1800 h

Per 2400 h

25W/m

20 W/m

( 1,5 > λ<3,0 W/m/K)

60 W/m

50 W/m

Base de roca > 3,0 W/m/K

84 W/m

70 W/m

<25 W/m

<20 W/m

Grava, sorra, aigua

65 – 80 W/m

55 – 65 W/m

Argila, humida

35 – 50 W/m

30 – 40 W/m

Pedra calcàrea

55 – 70 W/m

45 – 60 W/m

Arenaria

65 – 80 W/m

55 – 65 W/m

Granet

65 – 85 W/m

55 – 70 W/m

Basalt

40 – 65 W/m

35 – 55 W/m

Gneiss

70 – 85 W/m

60 – 70 W/m

Valors generales:
Sostrat pobre (<1,5 W/m/K)
Normal, base roca amb substrats i sediments saturats
amb aigua

Tipus de pedres:
Grava, arena humida (Gravel, sand, dry)
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Càlcul del bescanviador geotèrmic vertical
-

Longitud de totes las sondes calefacció

LSondes[m] 

-

Pevaporador[W ]
 Pesp.extracció[W / m ] 

  Tterreny [º C ]  Tevaporador [º C ] 
12[º C ]



Longitud de totes las sondes refrigeració

Pcondensador [W ]
LSondes[m] 
 Pesp.extracció[W / m ] 

  Tcondensador [º C ]  Tterreny [º C ]
12[º C ]


-

Número de sondes

NSondes[m] 
- Distancia mín. entre sondes 5m

LSondes[m]
h Pr ofunditat_ de _ perforació[m]
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Assaig de resposta tèrmica del terreny T.R.T.
Grans instal·lacions i hores de funcionament > 2400 h

 conductivitat tèrmica del terreny
 la resistència de la sonda
 la temperatura del terreny
La única forma de poder determinar tots aquets
paràmetres és mitjançant en assaig de resposta
tèrmica, ERT o TRT.
Aquest tipus d'assaig són molt interessants per
instal·lacions grans per poder calcular de forma exacte
el nombre de perforacions necessàries per cobrir les
demandes tèrmiques de la instal·lació.
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Assaig de resposta tèrmica
19,35
y = 0,3087x + 15,509

T(ºC)

19,30
19,25
19,20
19,15
19,10
11,60 11,70 11,80 11,90 12,00 12,10 12,20 12,30 12,40 12,50
LN(t)

q

4 k

Conductivitat = 2,64 W/mK
Rb = 0,225 K,m/W
T. Inicial terreny = 16ºC
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Necessitats tèrmiques de l’edifici
Demanda tèrmica de l'edifici (Kwh)

Calefacció

Kwh

Refrigeració

10000

5000

Oc
tu
br
e
No
ve
m
br
e
De
se
m
br
e

Se

te
m
br
e

os
t
Ag

Ju
lio
l

Ju
ny

M
aig

Ab
ril

M
ar
ç

Fe

-5000

br
er

0
Ge
ne
r

Altura (m) : 450
T mitjana (ºC) : 13
T. Mínima (ºC) : -8
T. Màxima (ºC): 40

-10000

-15000

Calefacció: 43950 Kwh/any

Refrigeració: 45850 Kwh/any

Potencia bomba de calor: 60 kW
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Comportament del col·lector (1400 m)
Variació temperatura mensual col·lector

Variació temperatura mitja col.lector

30,0
ºC 1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

25,0

ºC

20,0

10,0
5,0
0,0
0

10

20

30

40

50

60

0

anys

24
22
20
18
16
14
12
10
0

2

4

6

8

Períodes

10

10

20
Mes

30

40

Potencia B.C.G.= 60Kw
Calefacció= 43950Kwh
Refrigeració= 45850Kwh
Potencia mitja anual col·lector =+3,2Kw
Desequilibri anual tèrmic= +28171Kw

Variació temperatura mitja del col.lector

ºC

15,0

12

14

Ground Loop Design
Earth Energy Designer
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Quan és més económicament rendible un projecte BdCG
• Cost instal·lació entre 1.000 i 1.800€/kW
• Retorn inversió entorn 10 anys
• El projecte serà més viable si:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Edifici amb necessitats de calor i refrigeració
Grans variacions temperatures estacionals
Edificis alta ocupació
Edificis alta qualificació energètica
Recuperació de calor i producció ACS
Conèixer la demanda energètica del edifici
Estudi de resposta tèrmica del terreny
Ajustar la relació W/m2 amb sistemes inercials
Possibilitat de instal·lacions híbrides per tractar puntes de demanda
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Exemple col·lector geotèrmic horitzontal

Bodega Castell d’Encús

Potència instal·lació

200 kW

Població

Tremp

Client

Celler Castell d’Encus

Tipus edifici

Celler vitivinicola

Any construcció

2007-2008

Superfície

1.200 m2

Configuració bombes

5 bombes de 40 kW

Configuració
distribució

Fan-coils

Bescanviador geotèrmic

Horitzontal
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4. Exemple d'instal·lacions
Exemple col·lector geotèrmic horitzontal

Habitatges plurifamiliars

Potència instal·lació

230 kW

Població

Vilamitjana (Lleida)

Client

Privat

Tipus edifici

Habitatges plurifamiliars

Any construcció

2008 – 2010

Superfície

2.600m2

Configuració bombes

52 bombes individuals

Configuració
distribució

Conductes aire

Bescanviador
geotèrmic

Horitzontal
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Exemple col·lector geotèrmic vertical
 Sondes de PE100 PN16
 Profunditat del pou de
100 a 150m
 Diàmetre del pou de 127 a
150mm
 Reompliment del pou
amb morter
 Cost aproximat col.lector
vertical finalitzat 35€/m

Peu de sonda

http://www.youtube.com/watch?v=kopnuhj7S7s
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Vall de Núria
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Esquema de principi VDN
calefacció + ACS

240 kWt

2,600m2

3.200 m
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Distibució perforacions

Aplicacions geotèrmiques en l’edificació

Execució perforacions
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Execució i omplerta de rasses
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Execució i omplerta de rasses
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Sala de màquines - VDN
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Distibució perforacions i sala de màquines

60m2
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Sala de màquines - VDN

Aplicacions geotèrmiques en l’edificació

Dades de funcionament - VDN
Dades funcionament de 26/01/2012 al 10/02/2012.
TEMP. MEDIA -8ºC / TEMP. MÍN -20ºC
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Vall de Núria - Dades funcionament 1er any operació
Indicador

Unt.

Valor

Ratis any

Hores funcionament

h

1.151

13%

Temp. calefacció

ºC

35-45

Temp. ACS

ºC

60

Temp. pous retorn

ºC

2-7

Potencia entregada BCG

kW

245-280

Potencia extracció BCG

kW

175-205

60 W/m

Energia produïda

kWh

300.655

112 kWh/m2

Gran confort

Energia consumida

kWhe

82.300

31 kWh/m2

Cost econòmic

€

9.868

3,7 €/m2

Estalvi econòmic

€

23.537

70%

Amortització inferior a 10
anys inclús tenint en compte
la baixa utilització actual del
hotel

Estalvi energia primària

kWh

147.216

41%

Estalvi CO2

Kg

74.490

78%

Inversió extra

€

225.000

85 €/m2

Avantatges
aconseguides:
S’ha demostrat la fiabilitat i
seguretat del sistema

S’evita el transport de gasoil
amb el cremallera
No s’utilitzen combustibles
fòssils en zona d’alt interès
natural

S’està treballant ja en la
interconnexió amb edificis
existents
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Vall de Núria - Comparativa amb altres sistemes
Estalvis %

Despesa anual (€)
Gasoil

Propà

Biomassa

Gasoil

Geotermia

Propà

Biomassa

70

33406

59
23979

38

15824
9876

Kg CO2 anuals
Gasoil

Propà

Geotermia

Biomassa

95876
64562

21398
0
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Apartahotel Trainera - Sistema geotèrmic obert
Potència instal·lació

160 kW

Població

Esterri d’Àneu

Any construcció

2009

Superfície

3.000 m2

Configuració bombes

4 de 40 kW

Configuració distribució

Terra radiant +
piscines + zona
spa +

Bescanviador geotèrmic

Circuït obert (4
pous extracció
+ 2 pous
injecció)
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Esquema de principi
calefacció + fred passiu/actiu + piscina+ACS

Piscina

Terra
radiant

Inercia

160 kWt

Pous
captació i
extracció

Pous

UTA
Piscina
ACS

ACS
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Hotal Trainera - Dades funcionament primers 2 anys d’operació
Indicador

Unt.

Valor

Ratis any

Hores funcio. 160kW

h

4.797

27%

Temp. calefacció

ºC

45

Temp. ACS

ºC

60

Temp. pous retorn

ºC

7-12

Potencia entregada BCG

kW

180-195

Potencia extracció BCG

kW

125-145

Energia produïda

kWh

926.181

154 kWh/m2

Energia consumida

kWhe

250.998

42 kWh/m2

Cost econòmic

€

30.120

3,7 €/m2

Estalvi econòmic

€

53.781

70%

Estalvi energia primària

kWh

457.568

41%

Estalvi CO2

Kg

279.000

78%

Inversió extra

€

151.000

49 €/m2

Avantatges
aconseguides:
Els sistema ha funcionat
amb 160 kWt dels 320kWt
calculats per la enginyeria
S’ha donat servei per a
l’escalfament del vas de la
piscina coberta i zona spa.
Fred passiu (terra radiant) i
actiu (deshumidificació)
amb un únic sistema
Amortització inferior a 10
anys
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Hotel Trainera - Comparativa amb altres sistemes
Estalvis %

Despesa anual (€)
Gasoil

Propà

Biomassa

Gasoil

Geotermia

Propà

Biomassa

71

102909

59

73867

38

48746
30120

Kg CO2 anuals
Gasoil

Propà

Geotermia

Biomassa

295349
198885

65259
0
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Palau de congressos de Lleida
Potència instal·lació

360 kW

Població

Lleida

Client

Suris/Ajuntament de
Lleida

Tipus edifici

Equipament
Municipal. Palau
de Congressos

Any construcció

2008-2009

Superfície

5.600 m2

Configuració bombes

6 bombes de 60 kW +
bomba de calor
convencional

Configuració distribució

Terra radiant i fancoils

Bescanviador geotèrmic

Vertical – 2,480
metres
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Biblioteca Universitat Vigo - Galicia

Potència instal·lació

180 kW

Any construcció

2010

Superfície

3.300 m2

Configuració bombes

3 bombes de 60 kW

Configuració distribució

Fan-coils

Bescanviador geotèrmic

3.300 metres
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Instal·lació anterior

2 bombes de calor convencionales,1 amb producció a 4 tubs de 109 kW
i altra amb producció a 2 tubs de 314 kW, i una caldera de gasoil
d’aproximadament 300 kW tèrmics.
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Esquema de principi
producció a 4 tubs + (bomba calor conv. + caldera)

Inercia

Inercia

180 kWt

3,300 m
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Dades de funcionament 1 any
Indicador

Unt.

Valor

Ratis

Hores funcionamet

h

2.017

27%

Temp. Calefac./Refrig.

ºC

52/8

Millora del rendiment
econòmic i energètic

T. pous retorn hivern

ºC

7-12

Reduccions CO2

T. pous impulsió estiu

ºC

20-25

Potencia pous hivern

kW

160-165

COP (EN-255)

-

3,31

Reducció de la potencia
elèctrica pic de la
instal·lació

EER (EN-255)

-

3,66

Potencia pous estiu

kW

215-225

62-67W/m

Energia consumida

kWhe

103.736

31kWh/m2

Cost econòmic

€

11.411

3,45€/m2

Estalvi econòmic

€

12.875

55%

Estalvi CO2

Kg

31.603

52%

Inversió total

€

257.000

77€/m2

48-50W/m

Avantatges
aconseguides:

Millora de la regulació del
sistema de climatització
amb menys potencia
instal·lada
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EDIFICI ALEXANDRA – 168 Habitatges dotacionals
públics, biblioteca pública i centre serveis

Edifici Alexandra, Habitatges Municipals de Sabadell

CLASE A

Potència instal·lació

300+360 Kw

Any construcció

2008 – 2011

Superfície

5500 m2 + 8.500 m2

Configuració bombes

5 de 60kW + 6 de 60kW

Configuració distribució

Terra radiant + Fan-coils

Bescanviador geotèrmic

2.915+ 3.455 mts
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Esquema de principi Edifici Gent Gran 8.500 m2.
Producció 2 tubs. Fred/Calor i ACS

360 kWt

3.455 m
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Distibució perforacions
90 perforacions
9 col·lectors de zona
Entre 60-90m profunditat
Total 6.400m de intercanvi
Conductivitat tèrmica λ = 1,83-1,88 W/mK
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Habitatges plurifamiliar protecció oficial - PUMSA

Sostre Radiant

Edificis habitatges

Potència instal·lació

40 kW

Població

Mataró

Client

Edifici Habitatges
Plurifamiliar

Tipus edifici

Oficines

Any construcció

2009

Superfície

400 m2

Configuració bombes

1 bomba de 40 kW

Configuració distribució

Sostre radiant + fancoils

Bescanviador geotèrmic

Perforacions
Verticals - 600
metres
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Museu història Hospitalet de Llobregat – L’Harmonia
Potència instal·lació

80 kW

Població

Hospitalet del
Llobregat

Client

Ajuntament

Tipus edifici

Museu Historia de la
Ciutat

Any construcció

2009

Superfície

800 m2

Configuració bombes

2 bombes de 40 kW

Configuració distribució

Fan-coils

Bescanviador geotèrmic

Perforacions
Verticals – 1.000
metres

Museu d’historia de la ciutat

Realització perforació vertical
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Museu història Hospitalet de Llobregat – L’Harmonia

DISTRIBUCIÓ DE LAS SONDES GEOTÉRMICAS, INTERDISTANCIA : 5 m.
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Museu història Hospitalet de Llobregat – L’Harmonia

SALA TÈCNICA 80 kW/20 m²
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Sala Polivalent Edifici Calisay – Arenys de Mar

Edifici Calisay, Arenys de Mar

Potència instal·lació

90 kW

Població

Arenys de Mar
(Barcelona)

Client

Ajuntament

Tipus edifici

Sala polivalent

Any construcció

2011

Superfície

500 m2

Configuració bombes

1 de 60 kW i 1 de
30kW

Configuració distribució

Unitat Tractament
aire, conductes

Bescanviador geotèrmic

Vertical – 1.100
metros
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Nova seu Institut Geològic de Catalunya – Tremp

Edifici del Institut Geològic Catalunya

Potència instal·lació

60 kW

Població

Tremp

Client

Ajuntament

Tipus edifici

Oficines

Any construcció

2011

Superfície

600 m2

Configuració bombes

1 de 60 kW

Configuració distribució

Fan-coils

Bescanviador geotèrmic

Vertical – 1.400
metres
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Centre Esportiu Municipal Joan
Miró – Barcelona

Col·legi Municipal Trillo

Geotèrmia 40kWt caldera gasoil existent +
radiadors

Geotèrmia 240kWt - 32 perforacions de 120m +
caldera gas. Escalfament vas piscina + clima
vestuaris + clima sales gim + ACS
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Licitació Edifici de Sant Pau
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És una energia renovable?
DIRECTIVA
2009/28/CE
DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
Y
DEL
CONSEJO de 23 de abril de
2009 relativa al fomento
del
uso
de
energía
procedente
de
fuentes
renovables
La cantidad de energía aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica capturada por bombas de calor
que debe considerarse energía procedente de fuentes renovables a los efectos de la presente
Directiva, ERES, se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: ERES = Qusable * (1 – 1/SPF),
siendo:
— Qusable = el calor útil total estimado proporcionado por bombas de calor conformes a los criterios mencionados en el artículo 5,
apartado 4, aplicada como sigue: solo se tendrán en cuenta las bombas de calor para las que SPF > 1.15 * 1/η,
— SPF = el factor de rendimiento medio estacional estimativo para dichas bombas de calor,
— η el cociente entre la producción total bruta de electricidad y el consumo primario de energía para la producción de electricidad, y
se calculará como una media de la UE basada en datos de Eurostat.
Antes del 1 de enero de 2013, la Comisión establecerá las directrices para que los Estados miembros estimen los valores de Qusable y
SPF para las diferentes tecnologías y aplicaciones de las bombas de calor, teniendo en cuenta las diferencias de las condiciones
climáticas, especialmente en climas muy fríos.
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Regulació: criteris adoptats a Catalunya (ACA)
1. Tancats: autorització d’obres en DPH (3 mesos)
2. Oberts: autorització d’investigació (4 mesos) +
concessió/abocament (12 mesos)

3. Determinació de l’impacte en sistemes oberts ?
- Modelació numèrica si Pw > 50 kW
- Balanç energètic equilibrat
- Clau: abocament (retorn) de l’aigua
- Salt tèrmic: 6 ºC, si el balanç energètic no quadra
4. Fer un seguiment de l’aqüífer si Pw > 50 kW
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/tramitacions/guia_climaca_abreujada_catala.pdf
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Conclusions
1. S’utilitzen per a la calefacció/refrigeració així com la producció
d’ACS
2. És una energia renovable directiva 2009/28/CE
3. És una energia viable tècnica i econòmicament. Provada amb èxit.
Més d’un milió d'instal·lacions
4. Redueix emissions de gasos de efecte hivernacle
5. Estalvis del 50- 70% front a sistemes convencionals. Es pot recuperar
la inversió en poc temps
7. Una instal·lació geotèrmica no necessita de recolzament de sistemes
convencionals

8. Rendiment continuo de la bomba de calor geotèrmica durant tot l’any
9. No existeix risc d’incendis ni explosions
10.Baix manteniment
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Moltes gracies per la seva atenció
Eduard Domínguez Gadea
info@geotics.net
http://www.geotics.net
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Valoracions urbanístiques
El nou Reglament de la Llei del sòl. Modificacions normatives.
Jordi Miró Fruns, advocat.
Els criteris de valoració segons el nou Reglament de la Llei del sòl.
Pere González Nebreda, arquitecte, president de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i
Forenses del COAC i diplomat universitari en arquitectura legal i forense per la Universitat
Pompeu Fabra.
La valoració del sòl en el Reglament de valoració. Aplicabilitat de la disposició transitòria
3a i problemàtica del mètode residual dinàmic a les valoracions expropiatòries.
Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte, professor d’arquitectura legal, gestió urbanística i valoracions de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC). Vocal del Jurat
d’Expropiació de Catalunya en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

Reglamento de Valoraciones
de la Ley del Suelo
“Nou marc jurídic per la valoració immobiliària”

Jordi Miró Fruns
Octubre 2012

•

El nou marc per la valoració del sòl el va establir la Llei
8/2007, de 28 de maig.

•

Llei estatal del sòl que recull la legislació de caràcter bàsic
d’aplicació a tot l’Estat.

•

Llei estatal i de caràcter bàsic ????

- L’organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes.
- Competències exclusives que es reserva l’Estat (art. 149).
- Competències que poden esser assumides per les comunitats autònomes
(art. 148).

- L’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge són competències que
podien assumir les comunitats autònomes (art. 148.1.3er).
- L’Estatut d’Autonomia (art. 149.5) assumeix aquesta competència, amb la
totalitat de funcions que corresponen a aquest títol competencial:
. potestat legislativa
. potestat reglamentària
. potestat executiva

- No obstant :

la Constitució reserva a l’Estat títols competencials que
incidien en la matèria urbanística:

. Regulació de condicions bàsiques per garantir la igualtat de tots els
espanyols en l’exercici dels drets i deures constitucionals
. Legislació civil
. Legislació medi ambient
. Legislació expropiació forçosa
. Obres públiques d’interès general
. Procediment administratiu comú
. Règim de responsabilitat de les Administracions Públiques

Entrecreuament de títols competencials amb diversa interpretació feia
preveure conflictes de competència !!

Estat :
. Aprova Llei 8/1990, de 25 de juliol, de Reforma del règim jurídic
i valoracions del sòl.
. Text Refós de la Llei del Sòl (Decret Legislatiu 1/1992, 26 juny).
Catalunya:
. Text Refós de la normativa vigent a Catalunya en matèria
urbanística (Decret Legislatiu 1/1990, 12 juliol).

•

Període de greu inseguretat jurídica !!

•

Sentència del Tribunal Constitucional 61/1997, 20 març

Conclusions:
• Reconeixement de la competència exclusiva en matèria d’urbanisme a
les comunitats autònomes.
• Coexistència amb les competències estatals.
• Derogació de la major part del Text Refós de la Llei del Sòl de l’Estat
(Decret Legislatiu 1/1992, 26 juny.
• Aprovació d’una nova llei estatal del sòl, que recull la legislació de caràcter
bàsic d’aplicació a tot l’Estat (Llei 8/2007, de 28 de maig).
• Aprovació d’un nou Text Refós estatal, que refon la part no derogada del
Decret Legislatiu 1/1992 amb el contingut de la nova llei del sòl 8/2007
(Decret Legislatiu 2/2008, 20 de juny).

Marc legal vigent a Catalunya en l’actualitat:

• Text refós de la llei del sòl (Reial Decret Legislatiu 2/2008, 20 juny).
Normativa bàsica.
• Text refós de la llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost).
Normativa autonòmica.
• Reglament de la llei d’urbanisme (Decret 305/2006, 18 juliol). Normativa
autonòmica.
• Reglament de valoracions de la llei del sòl (Reial Decret 1492/2011,
24 octubre). Normativa bàsica.

.

Text refós de la llei del sòl (Reial Decret Legislatiu 2/2008, 20 juny):
1) Va establir nous criteris per valorar el sòl.

2) Admet l’aplicació transitòria del mètode de càlcul de la valoració
de béns immobles i determinats drets continguda a l’Ordre
ECO/805/2003.

3) Preveu el desenvolupament reglamentari de la llei sobre els criteris
i el mètode de càlcul de la valoració.

• Per tant, estem davant d’un reglament que és aplicable a tot l’Estat i que
introdueix, essencialment, un nou mètode de càlcul !!

. No és aplicable a qualsevol valoració o taxació d’immobles :
Només :
- Reparcel·lacions
- Expropiacions
- Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

. Temporalment, només aplicable a sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable
no delimitat i sòl urbà. A partir 1 juliol 2012 a tot tipus de sòl.
. Valoracions amb efectes posteriors a 10 novembre 2011.
. Ja no és pot aplicar el mètode de l’Ordre ECO/805/2003.
. També inclou determinacions que no fan referència a valoracions
(art. 3). Informe o memòria de sostenibilitat econòmica.

• Fins el Text Refós de la Llei del Sòl de 2008 es valorava el sòl a partir
de la seva classificació i qualificació urbanística.

• No es valorava pel que era sinó pel que seria. El seu destí futur. Es
valoraven les expectatives urbanístiques (el camp de patates !!).

• El Text de 2008 parteix d’un model radicalment oposat: es valora el
que es té. El que s’ha patrimonialitzat.

• El dret de propietat ve determinat pel conjunt de facultats i deures
urbanístics que delimiten el seu contingut.
•

Compren les facultats d’ús, gaudi i explotació conforme a l’estat,
característiques i destí que tingui en cada moment.

• A mesura que es compleixen deures s’adquireixen facultats.
• Mentrestant expectatives urbanístiques.
• Les expectatives no es valoraran.
• La previsió d’edificabilitat no està integrada en el dret de propietat del sòl.
• L’edificabilitat es patrimonialitza al final del procés.
• No hi ha més facultats que les que atorga la llei i el planejament.

• El sòl només podrà estar en dues situacions:
- sòl urbanitzat
-

sòl rural

•

Situació de sòl urbanitzat :

•

El sòl integrat de forma legal i efectiva en la xarxa de dotacions i serveis
propis dels nuclis de població.

•

És a dir, edificat o no, que la parcel·la disposi dels serveis requerits per
la legislació urbanística o pugui arribar a disposar-lo, sense altres obres
que les de connexió.

•

Situació de sòl rural :

La resta !!!
•
•
•

•

- El sòl que s’ha de protegir pels valors concurrents.
- El sòl que el planejament no consideri adequat per a transformar-se.
- El sòl que el planejament consideri adequat, fins que no finalitzi
l’actuació d’urbanització (recepció de les obres !!).

Com es valora el sòl rural :

•

- El terreny per la capitalització de la renda anyal o potencial.

•

- Les edificacions, construccions i instal·lacions, quan s’hagin de valorar,
pel mètode del cost de reposició, segons el seu estat i antiguitat.

•

- Les plantacions i sembrats preexistents pels criteris Llei Expropiació.

•

Com es valora el sòl urbanitzat :

•

Opció A: No edificat (o edifici il·legal o situació de ruïna física).

•

Opció B: Edificat o en curs d’edificació.

•

Sòl urbanitzat no edificat :

•

1) Es valorarà per l’ús i edificabilitat que li assigna el planejament.

•

2) Si no li assigna cap, es valorarà per l’edificabilitat mitja i ús
majoritari de l’àmbit espacial homogeni (polígon fiscal).

•

3) A l’edificabilitat resultant se li aplica el valor de repercussió del sòl
determinat pel mètode residual estàtic.

•

4) De la quantitat resultant es descomptaran el valor dels deures i
càrregues pendents.

•

Sòl urbanitzat edificat :

El valor més alt dels dos :

•

1) El valor determinat per la valoració conjunta del sòl i l’edificació
existent que s’ajusti a la legalitat, pel mètode de comparació.

•

2) El determinat pel mètode residual del sòl no edificat, aplicat
nomes al sòl.

•

El Reglament :

•

Estableix un nou mètode de càlcul del sòl rural i el sòl urbanitzat.

•

Aprofita per desenvolupar alguns criteris de la Llei del sòl, en
matèria de valoracions.

CRITERIS DESENVOLUPATS :

•

Per a que sigui sòl urbanitzat, el vial que dóna el serveis a la parcel·la
ha de tenir la consideració de vial urbà (no vials interurbans o
circumval·lació).

•

També té la consideració de sòl urbanitzat, aquella parcel·la inclosa en
un àmbit de reforma interior o renovació urbana.
Però l’increment de valor del sòl que sigui conseqüència de l’actuació
de reforma o renovació de la urbanització no formaran part del contingut
econòmic del dret de propietat, perquè no ho hauran patrimonialitzat.

• Es confirma : les construccions il·legals no es patrimonialitzen. Necessari
llicència i adequades a l’ordenació urbanística, encara que hagi prescrit
l’acció de restabliment de la legalitat urbanística. No valen res !!!

Excepció: edificacions existents abans del dia 17 agost 1990, en sòl urbà
o sòl urbanitzable, respecte de les que no es puguin adoptar mesures de
restabliment de la legalitat urbanística, s’entenen incorporades al
patrimoni. S’han de valorar.

• Les edificacions en situació de ruïna física tampoc es valoren. No valen
res. Remet a la legislació urbanística.

• La il·legalitat de la construcció o la ruïna pot ser parcial, llavors es valora
la part legal de la construcció o la part no afectada per la ruïna.

• Els edificis, construccions i instal·lacions en situació de fora d’ordenació
es valoren, però el seu valor es reduirà en proporció al temps que ha
transcorregut de la seva vida útil.
• El valor del sòl correspon al del ple domini, lliure de càrregues, gravamen
o dret limitatiu de la propietat. Quan existeixen, es dedueixen.
• L’arrendament no es considera un càrrega i, per tant, no és motiu de
menysvaloració, llevat que en virtut de la legislació específica, impedeixi
la rendibilitat normal del mercat.
• Sigui quina sigui la causa que origini la valoració i l’instrument legal que la
motivi, el sòl es taxarà tal com diu la llei i el reglament.

• També és aplicable als sòls destinats a infraestructures i serveis públics
d’interès públic supramunicipal (autopistes – aeroports).
• En expropiar una finca gravada amb càrregues, l’Administració pot
escollir:
Preu just per a cada titular de dret a valorar o, pel contrari, valorarho tot junt i consignar l’import a l’òrgan judicial ?. Quin òrgan? Per a que
aquest ho distribueixi pel tràmit dels incidents (?), en la proporció que
correspongui als respectius interessats.

Valoracions urbanístiques segons el RD 1492 /2011 RVLS.
Llei de sòl 2/2008

Marc Legal de les Valoracions urbanístiques: LS 2/2008 i RVLS.
La Llei 2/2008: Criteris de valoració del sòl: sòl urbanitzat i sòl rural.
Principals canvis en relació a la legislació anterior.
Tipus de sòl, a efectes de valoració.
Marc legal de la valoració urbanística. L.S. 2/2008. Règim transitori.
Reglament de Valoracions de la Llei de sòl RD 1492/2011 de 24 de octubre (BOE 10 de novembre 2011)

Professor: Pere González Nebreda, Arquitecte,
Diplomat Universitari en Arquitectura Legal i Forense per la Universitat Pompeu Fabra. (DALF),
Expert en valoracions urbanístiques, valoracions immobiliàries i optimització d’actius.

Les valoracions urbanístiques en la LS 2/2008.
Els criteris de valoració segons el RVLS 1492/2011
•

Principis i criteris.
•
•
•
•

•

Canvis y novetats, canvis fonamentals que introdueix la Llei i que el RVLS desenvolupa.
•
•
•
•
•
•
•

•

Règim urbanístic del dret de propietat del sòl.
Situacions bàsiques del sòl a efectes de valoració.
Normes tècniques de valoració.
Valoració del sòl rural por el mètode de actualització.
Capitalització de rendes en sòl rural.
Indemnització de la facultat de participar en actuacions de urbanització.
Indemnització de la iniciativa y la promoció de actuacions de urbanització o de edificació.

Aspectes tècnics.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Principis que orienten la valoració urbanística
Règim de valoracions
Principis generals
Criteris per a la valoració de sòls destinats a sistemes generals

Valoració del sòl urbanitzat:
Sòl vacant,
Sòl edificat, aportacions tècniques al mètode de comparança i a la homogeneïtzació de mostres.
Sòls urbanitzats en operacions de reforma
Valoració del sòl en règim d’equidistribució de beneficis i càrregues
Valor de les construccions, instal·lacions y plantacions en sòl rural
Valor de les construccions, en sòl urbanitzat
Valoració de concessions administratives i drets reals
Valoració del sòl susceptible d’esser urbanitzat.

Conclusions .
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Principis i criteris.
Principis que orienten la valoració urbanística:
La valoració urbanística, especialment la que es realitza amb finalitats expropiatòries, es basa en dos principis
constitucionals:
•

El reconeixement i protecció del dret de propietat, recollit a l’art. 33 de la Constitució Espanyola 1

•

El dret a una vivenda digna, evitar l’ especulació del sòl, utilitzar el sòl segons l’ interès general i participació de la comunitat en les
plusvàlues, recollit a l’article 472:

Com a conseqüència d’aquests dos principis bàsics, i intentant fer-los compatibles, les lleis del sòl han intentat
successivament, més o menys encertadament, desenvolupar les condicions per a que en tots els casos, el
repartiment dels beneficis i càrregues derivats del planejament urbanística sigui equitatiu a les aportacions dels
propietaris, i que quan per la implantació d’un sistema, servei o instal·lació d’ interès públic fóra necessària l’alienació
forçada d’una propietat, la indemnització que se’ls atorgui als propietaris en compensació, sigui l’adequada al seu
valor, i els permeti reposar o substituir el bé del qual es veuen privats per un altre similar.
De la mateixa manera, hom pretén que succeeixi el mateix en els casos en que les circumstàncies urbanístiques no
permetin la participació d’un o diversos propietaris en els beneficis que el planejament atorga i/o siguin privats de les
seves propietats.
Es considera adequada la indemnització que permet substituir el bé expropiat per un altre de les mateixes
característiques, o equivalent.
Les tècniques de valoració tenen com a finalitat determinar el valor de tot tipus d’ immobles, i de drets, i en el cas de
les valoracions expropiatòries, establir la quantitat monetària que, en aplicació dels principis anteriors, correspon que
es satisfaci als propietaris que es veuen obligats a vendre forçosament les seves finques.
En la resta de les valoracions urbanístiques, la valoració tracta d’assignar una quantitat monetària a cada una de les
finques i drets dels propietaris, a fi de garantir una absoluta proporcionalitat en el repartiment de beneficis i
càrregues.
En aquest sentit es recull en sentències dels Tribunals, que reiteradament han establert que “…el dret de propietat
des de la vessant individualitzada és un dret subjectiu assimilable a l’equivalent econòmica, quan el bé de la
comunitat legitima l’expropiació, i correspon al legislador l’establiment dels criteris objectius de valoració prefixats, a
partir dels quals es quantifica l’apreuament, de manera que no és cap imperatiu constitucional el fet que la valoració
3
dels béns immobles expropiats s’efectuï a partir d’un o altre tipus de mètode...”
La Llei de Sòl obliga, constitucionalment, a establir criteris objectius de valoració, que permetin que la quantia de la
indemnització sigui proporcional al valor real dels béns. El Tribunal constitucional ho ha establert clarament:
“Quant el contingut o nivell de la indemnització, un cop la Constitució no utilitza el terme de “precio justo”, aquesta indemnització ha de
correspondre’s amb el valor econòmic del bé o dret a expropiar, essent precís, justament per això, que entre aquell i la quantia de la indemnització
existeixi un proporcional equilibri per a l’obtenció del qual el legislador pot fixar distintes modalitats de valoració, en funció de la naturalesa dels bens
i drets expropiats, havent-se de respectar ambdues, des de perspectiva constitucional, a no ser que esdevinguin manifestament desproveïdes de base
raonable. Conforme a allòs exposat, la garantia constitucional de la corresponent indemnització concedeix el dret a percebre la contraprestació
econòmica que correspongui al valor real dels béns i drets expropiats, sigui quina sigui, ja que allò que garanteix la constitució és l’equilibri raonable
4
entre el dany expropiatori i la seva reparació .

La valoració urbanística té com a objectiu establir la contraprestació econòmica que correspon al valor real dels bens,
utilitzant els criteris i mètodes que estableix la Llei, o ha d’establir, d’acord amb el mandat constitucional de que el

1

“Ningú podrà ser privat dels seus bens i drets, sinó per causa justificada d’utilitat pública o interès social, mitjançant la indemnització corresponent
i de conformitat amb allò que disposen les lleis”.
2

“Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’una vivenda digna i adequada. Els poders públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per a impedir
l’especulació. La comunitat participació en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics”.
3

4

STCJC727 10 set 2009; stc 111/1983, 37/1987, Y 6/1991)
(STC 19 des. 1986, num. 166)
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resultat de la seva aplicació doni lloc a una contraprestació econòmica que correspon al valor real dels béns i dels
drets expropiats.
La valoració es, de fet, un amidament que permet comparar productes heterogenis, assignant a cadascun d’ells una
mesura, el valor, que sí que és homogènia, permetent així no només comparar-los sinó treballar amb ells, essent una
5
eina fonamental en la gestió urbanística.

Règim de valoracions.
El règim de valoracions s’estableix a l’art. 28 .
Quan es tracti d’operacions precises per a l’execució urbanística, les valoracions es realitzaran d’acord amb allò
que es disposa en aquesta llei, i en allò que no s’hi disposi, hom haurà de complir els criteris que determinen les
lleis territorials i urbanístiques. En els altres casos segons la legislació general d’expropiació forçosa i de
responsabilitat de les Administracions públiques, segons el cas. (Que són per tant complementàries, amb
prevalença de la LS 2/2008).
Es nega a la legislació autonòmica, com ha succeït fins ara, la facultat d’imposar normes que regulin la valoració,
en els casos d’expropiació forçosa i de responsabilitat patrimonial. Es manté així un criteri competencial
consolidat.
Per tant els criteris de valoració d’aquesta llei són d’aplicació obligada en tots els casos, com venia succeint
anteriorment, en la LRSV 6/98.

Àmbit del règim de valoracions .
L’ àmbit del règim de valoracions es regula a l’art. 21.
Els criteris i mètodes de valoració d’aquesta llei són aplicables obligatòria i necessàriament en:

Operacions d’equidistribució, excepte pacte en contrari de tots els afectats.

Expropiacions.

Venta o substitució forçoses.

Responsabilitat patrimonial de la Administració
En tots aquests supòsits, quan sigui precís realitzar valoracions, aquestes s’efectuaran amb els criteris continguts
en aquesta Llei, i no en uns altres.
En aplicació de la disposició transitòria 3ª, els criteris de valoració i les metodologies a utilitzar seran en aquest
cas les de l’O/ECO/805/2003, o norma que la substitueixi. (fins el 10 de novembre de 2011, que entra en vigor el
RVLS 1492/2011)

Criteris generales de valoració
Els criteris generals de valoració s’estableixen a l’art. 22.
El valor del sòl correspon al seu ple domini, lliure de tota càrrega, gravamen o dret limitatiu de la propietat.
El sòl es taxa segons la seva situació i amb independència de la causa i l’instrument que motivi la valoració.
Malgrat la rotunditat d’aquest criteri general, l’articulat estableix sistemes diferents de valoració per a un mateix
sòl urbanitzat, en funció de que sigui objecte d’ expropiació o d’equidistribució (art. 27).

5

Art. 28.
La valoración se realiza, en todo lo no dispuesto en esta Ley:
a)
Conforme a los criterios que determinen las Leyes de la ordenación territorial y urbanística, cuando tenga por objeto la verificación
de las operaciones precisas para la ejecución de la ordenación urbanística y, en especial, la distribución de los beneficios y las cargas de ella
derivadas.
b)
Con arreglo a los criterios de la legislación general de expropiación forzosa y de responsabilidad de las Administraciones publicas,
según proceda, en los restantes casos.
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Criteris per a la valoració de sòls destinats a sistemes generals.
La valoració de sòls destinats a sistemes generales és quantitativament la fonamental, la més freqüent i la més
controvertida de totes les valoracions expropiatòries. Cal distingit 2 supòsits:
La valoració de sòls destinats a sistemes generales de caràcter local, zones verdes, vials, equipaments i similars es
realitzarà en funció de la situació bàsica en la qual es trobin, és a dir, segons com les classifiqui el planejament
urbanístic, i tenint en compte la seva situació objectiva. Si compten amb serveis, o poden comptar-hi amb
simples obres de connexió a xarxes ja existents, se consideraran en la situació bàsica de sòl urbanitzat; En cas
contrari, tot i sent urbanitzables, ja que aquests tipus de sistemes no poden considerar-se adscrits al sòl no
urbanitzable, es valoraran com a sòl rural.
Alguns sistemes són compatibles amb el sòl no urbanitzable, com les plantes de tractament de residus, els
sistemes d’ antenes de telecomunicacions o els dipòsits de la xarxa d’aigua, entre altres. Si no compten amb els
elements d’urbanització per a ser considerats sòl urbanitzat, es valoraran com a sòl rural.
Finalment els terrenys destinats a sistemes, infraestructures o serveis d’ interès general supramunicipal, com ara
carreteres, autopistes, FFCC i similars, es valoraran, independentment de la seva classificació i qualificació en el
6
planejament, segons la situació bàsica dels terrenys pels quals discorren; tal com es preveu a l’art 22.2.
Aquest criteri es idèntic al de l’anterior LRSV 6/98 (nova redacció de l’art. 25 de la LRSV 6/98 a partir de la Llei
10/2003).
Per tant, es manté el criteri de que el valor dels sòls destinats a infraestructures supramunicipals es taxen en
funció de la situació dels sòl pel qual discorren; si transcorren per sòl rural, es taxaran com a sòl rural, i si
transcorren per sòl urbanitzat es taxaran com a urbanitzats.
En el primer cas, s’haurà d’indemnitzar també, si s’escau, la facultat de participar en actuacions de nova
urbanització o la valoració de la indemnització de la iniciativa i la promoció d’actuacions d’urbanització o
d’edificació.
Tot això en els mateixos termes, amb els mateixos criteris i mètodes que siguin aplicables als sòls pels quals
discorre la infraestructura o servei.

6

El valor dels sòls destinats a sistemes, infraestructures i serveis públics d’interès general supramunicipal, tant si estiguessin
previstos en l’ordenació territorial como si foren de nova creació, es determinarà segons la situació bàsica dels terrenys en els
quals es situen o pels quals discorren.
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Canvis fonamentals que introdueix la llei.
Els canvis fonaments, que des del punt de vista tècnic, introdueix la LS 2/2008 respecte de les seves
predecessores son els següents.

Règim urbanístic del dret de propietat del sòl.
El règim urbanístic del dret de propietat del sòl s’ estableix a l’art. 7. i constitueix la primera gran novetat
7
d’aquesta llei respecte de la seva antecessora . En línies generales s’estableix en els següents termes:

Es desvincula la propietat del sòl de la previsió d’edificabilitat per l’ ordenació urbanística

L’ edificabilitat es patrimonialitza únicament per l’edificació.

El dret a l’edificabilitat es va adquirint de manera gradual al temps que s’avança en el procés de
transformació urbanística.
En la pràctica el dret a edificar es manté vinculat a la propietat del sòl en tots els casos excepte en les
expropiacions, o quan hi intervé un tercer, ja sigui l’administració o un “agent urbanitzador”.
El compliment dels deures és requisit necessari però no suficient per a patrimonializar l’edificabilitat.
Amb això es crea una situació de desigualtat en el tractament de la propietat del sòl, de manera que el valor que
correspon al propietari del mateix ja no està en funció de la seva classificació urbanística, como havia estat fins
ara, sinó en funció del sistema d’execució de la transformació urbanística. (a partir d’aquesta llei cal distingir
entre el valor del sòl, i la part d’aquest valor que correspon al seu propietari, tota vegada que la part de valor de
sòl que deriva del seu aprofitament urbanístic no s’integra en el seu dret de propietat, i encara que pot arribar a
correspondre-li, també pot ser que no).
La llei no ho especifica, i ho deixa per a la legislació urbanística, la manera de justificar l’elecció d’un o altre
sistema d’actuació, és a dir, quan un propietari pot anar accedint a l’aprofitament urbanístic i quan no.

Situacions bàsiques del sòl.
La Llei de Sòl 2/2008, en el seu art. 12 estableix un nou sistema de categories de sòl a efectes de valoració.
8
9
Existeixen dues úniques categories de sòl a efectes de valoració: sòl rural i sòl urbanitzat .
Desapareix, a efectes de valoració, el criteri de sòl urbanitzable en qualsevol de les seves formes; ja només hi ha
a aquestes efectes, sòl urbanitzat, i aquell sòl que no ho està té la situació bàsica de sòl rural, encara que tingui
assignada edificabilitat, ús, i estigui delimitat.
El concepte de sòl urbanitzat no coincideix amb el que les legislacions urbanístiques estableixen per definir el sòl
urbà, ni amb el de sòl urbanitzable ni amb la unió dels dos.
7
1.
“El règim urbanístic de la propietat del sòl és estatutari i resulta de la seva vinculació a destins concrets, en els termes que disposa
la legislació sobre ordenació territorial i urbanística.
2.
La previsió d’edificació per l’ordenació territorial i urbanística, per sí mateixa, no la integra en el contingut del dret de propietat del
sòl. La patrimonializació de l’edificabilitat tan sols es produeix amb la seva realització efectiva, i està condicionada en tot cas al compliment
dels deures i aixecament de les càrregues pròpies del règim que correspongui, en els termes disposats per la legislació sobre ordenació
territorial i urbanística”.
8

Està en la situació de sòl rural:
a)
En tot cas, el sòl preservat per l’ordenació territorial i urbanística de la seva transformació mitjançant la urbanització, que haurà
d’incloure, com a mínim, els terrenys exclosos de d’aquesta transformació per la legislació de protecció del domini públic, de la naturalesa o
del patrimoni cultural ,aquells que hagin de quedar subjectes a tal protecció conforme a l’ordenació territorial i urbanística pels valores
tecnològics, inclosos els d’inundació o d’altres accidents greus, i aquells quants prevegi la legislació d’ordenació territorial i urbanística.
b) El sòl per al qual els instruments d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl urbanitzat, fins que
finalitzi la corresponent actuació d’urbanització (8[8]), i qualsevol altre que no reuneixi els requisits als quals es refereix l’apartat següent.

9

“Es troba en la situació de sòl urbanitzat aquell que està integrat de forma legal i efectiva a la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis
de població. Hom entendrà que això es produirà quan les parcel·les, estiguin o no edificades, comptin amb les dotacions i els serveis requerits
per la legislació urbanística o puguin arribar a comptar amb ells sense altres obres que les de connexió de les parcel·les a les instal·lacions ja
en funcionament.
A l’establir les dotacions i serveis als quals es refereix el paràgraf anterior, la legislació urbanística podrà considerar les peculiaritats dels nuclis
tradicionals assentats legalment en el medi rural.”
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Està clar que no s’ha pretès que coincideixin. Si s’hagués pretès que els conceptes, sòl urbà i sòl urbanitzat,
coincidissin, hagués estat més lògic denominar-lo directament sòl urbà. Ha d’entendre’s que aquest nou
concepte de “sòl urbanitzat” és més ampli, i comprèn els sòls urbans no consolidats, i inclús aquells sòls que no
essent “sòl urbà”, poden arribar a ser-ho simplement “amb obres de connexió a les instal·lacions ja en
funcionament”, la qual cosa en sentit ampli és així quasi sempre. L’expressió literal és “…sin otras obras que las
de conexión...” esta donant lloc a moltes controvèrsies.
La determinació sobre en quina de les dues situacions bàsiques es troba el sòl a valorar resulta fonamental, ja
que mentre el sòl urbanitzat es valora atenent a criteris d’aprofitament immobiliari, el rural no.
El criteri de sòl urbanitzat és un concepte objectiu, que atén a la realitat física existent en el territori, i tot i essent
un concepte jurídic, té una component eminentment tècnica, en la que la intervenció del pèrit esdevé
imprescindible i determinant.
Com sia que les lleis autonòmiques d’urbanisme no utilitzen una terminologia comú en la classificació del sòl,
resulta complex establir correlacions entre la classificació del sòl i la seva situació bàsica a efectes de valoració.
Pot afirmar-se que tots els sòls urbans, consolidats o no consolidats, es troben, a efectes de valoració, en la
situació bàsica de sòl urbanitzat, i la resta de sòls en la situació bàsica de sòl rural.
Criteri de caràcter general que pot tenir excepcions, com aquells sòls urbans no consolidats que hagin estat
10
establerts com a tals pel planejament general sense reunir-ne els requisits objectius, és a dir en frau de de llei .
O el que és el mateix, aquells sòls als que els hi faltin serveis i no els puguin tenir per connexió a instal·lacions en
funcionament, que en conseqüència precisin d’un procés urbanitzador i mai haurien d’haver estat classificats
com a sòl urbà.
Els sòls destinats a sistemes com zones verdes o equipaments urbans, no assignats a sectors que estan
desenvolupats, no poden ser considerats com a sòls no urbanitzables, ja que reiterada jurisprudència ha
establert que aquest tipus de sistemes han de considerar-se adscrits al sòl urbà o al sòl urbanitzable11.
En conseqüència, els sòls destinats a aquest tipus de sistemes només poden considerar-se adscrits al sòl urbà,
(consolidat o no consolidat), o al sòl urbanitzable.
En el primer cas estaran en la situació bàsica de sòl urbanitzat, amb l’excepció que ja hem indicat.
En el segon cas estaran en la situació bàsica de sòl rural, sens perjudici de que o bé disposin de les dotacions i
dels serveis requerits per la legislació urbanística (o puguin arribar a comptar amb ells sense altres obres que les
de connexió de les parcel·les a les instal·lacions ja en funcionament), i en aquest cas hom les haurà de considera
en la situació bàsica de sòl urbanitzat.
També és possible, i constitueix la segona excepció, que estant adscrits al sòl urbanitzable, es trobin compresos
en allò que preveu el règim transitori, per tenir el seu origen en planejaments aprovats amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la llei.
La correlació entre classificació urbanística del sòl i situació bàsica a efectes de valoració, es resumeix en el
quadre següent:

10

Dolores Aguado, Subdirectora General de Política del Suelo del Ministerio de la Vivienda. “El desarrollo reglamentario de la LS 2/2008”,
conferencia dictada en la UPF el 8 de octubre de 2009.
11
“...en els casos en que uns terrenys destinats a sistemes generals estiguin classificats com a no urbanitzables o no tinguin una classificació
específica, cal valorar-los com a no urbanitzables, sempre que no es estinin a “crear ciutat”, excepció feta que per reunir els requisits que el
legislador assenyala, la seva classificació com a urbans resulti obligada (recordi’s el caràcter reglat de la potestat del planificador en aquest
punt...”
“Quan es tracta d’implantar serveis per a la ciutat no pot fer-se a costa del sacrifici singularitzat d’uns propietaris, de manera que, encara que
el sòl afectat s’hagi considerat pel planificador com a rústic, al trobar-se assignat a l’estructura general de l’ordenació urbanística del
municipi, de la seva xarxa viària i dotacional, cal estimar-ho com una obra d’infraestructura bàsica adscrivible al sòl urbà o al urbanitzable).
STS 17 novembre 2008 (cassació 5709/97 FJ8ª). Vegi’s també STS 29/01/1994; (apel·lació 892/91, FJ 2º) STS 29/05/1999; (cassació 1346/95,
FJ 3º); STS 29/04/2004; (cassació 5134/99, FJ 1º);STS 06/02/2008; (cassació 9131/04 FJ 4º);
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El RVLS 1492/2011, confirma el criteri del caràcter irreversible de la condició de sòl urbanitzat, de manera que els
sòls urbanitzats en el seu dia, que hagin de ser objecte de re-urbanització en processos de reforma o renovació
urbana, han de considerar-se, a tots els efectes de l’aplicació de la llei de sòl, sòls urbanitzats.
D’aquesta manera cal interpretar l’apartat b de l’article 2, en relació a quan ha d’entendre’s que un sòl es troba
en la situació de sòl urbanitzat.
b) estigui inclòs en un àmbit per al qual l’instrument d’ordenació prevegi una actuació de reforma interior o de renovació urbana.

Classificació urbanística

Situació bàsica del sòl a efectes de
valoració
(deduir el cost de los
elements d’urbanització
pendents)

Sòl urbà consolidat

Sòl urbanitzat

Sòl urbà no consolidat
(Excepte que les
condicions objectives
permetin determinar
que el planejament ha
classificat el sòl com a
urbà en frau de llei).

cas d’estar urbanitzats y
disposar de serveis, o poder
comptar-hi mitjançant simples
obres de connexió

Sòl urbanitzable
programat

Mètode de
valoració

(D.T. 3ª) Sòls inclosos en sectors
de planejament no
desenvolupats, que no han
incomplert el termini per a serho, provinents de plans generals
aprovats abans del 1 de juliol
de 2007

Sòl urbanitzat

(deduir el cost de los
elements d’urbanització
pendents)

Inclou els sòls no
urbanitzats inclosos
en àmbits de reforma
o renovació urbana

Mètode
residual
estàtic

Recuperar la situació
objectiva del sòl i re-situar.

(sòl rural)

(deduir el cost de los
elements
d’urbanització
pendents)

Sòl urbanitzable de la LRSV 6/98
(modificada per la 10/2003)

Mètode
residual
dinàmic
LRSV 6/98
art. 27.

+ indemnització
de la facultat de
participar

sense urbanització
consolidada

+ indemnització
del dret a la
transformació
urbanística

Sòl rural

Sòl urbanitzable no programat
protegida o d’especial
protecció

Sòl no urbanitzable
no protegida

considerar totes
aquelles rentes
reals o potencials
que siguin
compatibles amb
el caràcter del sòl,
sense tenir en
consideració
expectatives
urbanístiques
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Normes tècniques de valoració:
La plena operativitat de les tècniques de valoració de l’ ECO 805/2003, homologades amb les Normes Europees
de Valoració, i la seva aplicació a les valoracions urbanístiques és la novetat tècnica més important de la LS
12
2/2008. Esta recollida en la disposició Transitòria tercera, apartat 2
El RVLS 1492/2011 de 24 d’octubre, va entrar en vigor el 10 de novembre de 2011, i per tant totes les
valoracions referides a dates a partir d’aquella, s’han de realitzar amb els nous criteris que aquest reglament
introdueix.
Els criteris de valoració del reglament, suposen, en molts casos un pas enrere en les tècniques de valoració, que,
en alguns aspectes, no en tots, s’allunyen de l’objectivitat de les normes europees de valoració. Especialment en
la valoració del sòl urbanitzat vacant pel mètode residual, en la qual s’ incorpora un mecanisme similar al de les
normes tècniques de valoració cadastral, d’aplicació conflictiva i vulnerable a la discrecionalitat per a taxacions
individualitzades como són les valoracions urbanístiques.
Remissió als criteris tècnics de valoració de l’ ECO 805/2003.
No es tracta tant d’un canvi radical sinó d’un aclariment que posa fi a una controvèrsia. Finalment s’aclareix que
les NTVC del RD 1020/93 no són aplicables a les valoracions urbanístiques, com d’alguna manera ja indicava la
LRSV 6/98, de manera expressa a la seva exposició de motius i a l’art. 27 i de manera implícita (molts cops
negada per alguns operadors) a l’art. 28.4.
La plena aplicació de l’ECO/805/2003 confirma allò que molts tècnics i operadors han anat sostenint des de la
promulgació de la LRSV 6/98, no sense controvèrsia d’algunes administracions o tècnics reticents al canvi: la
prevalença dels criteris de valoració de l’ECO sobre els quals les NTVC del RD 1020/93, en especial en allò que es
refereix als mètodes residuals i més concretament al mètode residual estàtic per a la valoració de sòls urbans
consolidats, o del dinàmic per a sòls urbans no consolidats el termini raonable per als quals, per a la seva
edificació sigui superior a un any.
D’aquesta manera s’abandona definitivament la recurrència a les normes de valoració cadastral, decantant-se
definitivament la Llei per les tècniques de valoració de garantia. Això s’aplica per a totes les valoracions
urbanístiques i en tots els casos.
La referència a l’ art. 137.3 del RG, que es fa en aquest apartat, restableix la seva vigència, suspesa per algunes
13
legislacions urbanístiques, establint els criteris per a la determinació de les indemnitzacions als arrendataris , i
es remet a l’ECO/805/2003, per tant, en tots aquests supòsits de valoració de les indemnitzacions als
arrendataris son aplicables els criteris de la citada norma.
En aquest sentit, donat que la llei es refereix a tots els casos, i també en el càlcul de les indemnitzacions als
arrendataris, a la metodologia de l’ ECO 805/2003, hom entén que es trenca amb una inèrcia jurisprudencial que
ha generat desajustos en el càlcul de les indemnitzacions per diferència de rendes, al negar sistemàticament
aquesta jurisprudència l’aplicació de l’interès compost (anatocisme).

12

3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios y métodos de cálculo de la valoración se estará a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del reglamento de gestión urbanística aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto
y la ECO 805/2003, o disposición que la sustituya.
13

RG art. 137.3
En la determinación de las indemnizaciones arrendaticias se utilizaran los criterios estimativos del articulo 43 de la Ley de Expropiación
Forzosa y se tendrán en cuenta la siguientes circunstancias:
A)
En los arrendamientos rústicos:
a) Carácter de actividad económica principal del arrendatario
b) Dificultad de sustitución de dicha actividad.
c) Cuantía del beneficio del cultivador fijada en el cálculo del rendimiento bruto
d) Valor de los elementos mecánicos propios del arrendamiento utilizado en la explotación.
e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca arrendada.
B)
En arrendamiento urbanos:
a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente la derivada de la diferencias de rentas.
b) Cuantía de los gastos de traslados por licencias, portes, nuevos contratos, etc.
c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble cuando su percepción corresponda al arrendatario.
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A partir de la LS 2/2008 les indemnitzacions es calcularan adequadament, considerant la taxa d’actualització que
s’escaigui, (en funció de l’ús) i el temps real de vigència del arrendament.
Amb aquesta interpretació se haurà posat fi a una situació injusta de fixació arbitraria de la indemnització de
diferencia de rendes, que només trobaria justificació en la inèrcia, és a dir en el raonament tècnic – molt dèbil –
de que “sempre s’havia fet així”.
El RVLS 1492/2011, no estableix mecanismes ni metodologies específiques per al càlcul de les indemnitzacions en
sòls urbanitzats, per la qual cosa cal interpretar que en aquests aspectes hom s’ha de remetre a l’ECO/805/2003,
criteri avalat per la identitat conceptual entre aquestes tècniques i les que estableix el propi RVLS 142/2011 per a
l’actualització de les rendes en sòl rural o en les explotacions econòmiques que s’hi desenvolupen, que com ja
s’ha dit són idèntiques a las de l’ECO/805/2003.
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Valoració de sòl: Sòl rural.
La valoració del sòl rural es recull a l’art. 23.
Pel que fa a les tècniques de valoració aplicable en la valoració del sòl rural es produeix un dels canvis
fonamentals, ja que la llei estableix que no es pot utilitzar el mètode de comparació amb el mercat essent l’únic
mètode permès el de l’actualització de les rendes agràries reals o potencials.
Però, al mateix temps, el redactat específic genera un dels errors tècnics més graus, i una enorme conflictivitat,
que finalment el RVLS 1492/2011 ha mitigat.
Cal entendre que el legislador desconfia del mètode de comparació perquè el valor de mercat que s’obté per
aquest mètode pot incloure expectatives urbanístiques, la qual cosa ha estat certa històricament. Aquesta
desconfiança implica, al mateix temps, desconfiar de la pròpia llei, ja que si l’aprofitament urbanístic ja no
s’integra en la propietat del sòl, i la llei és pacíficament acceptada i perdura, el mercat, necessàriament, assumirà
que un sòl rural no val sinó pels rendiments no urbanístics que pugui produir.
Tècnicament cal acceptar que els actius, tenen un valor que depèn única i exclusivament de la seva capacitat de
generar rendes, i per tant el procediment de valoració per actualització de les rendes futures és impecable. En les
14.
normes europees de valoració i a l’ ECO/805/2003 així es reconeix
Essent obligatòria la utilització de les tècniques de valoració de l’ECO/805/2003 no hi haurà res més que adduir,
ja que el mètode d’actualització de les rendes incorpora el sistema d’actualització de fluixos de caixa,
d’homologació internacional (Eco, Tegova, Rics i d’altres).
El RVLS 1492/2011 ha matisat la utilització de les taxes d’actualització, corregint parcialment la seva variabilitat
temporal, parametritzant aquestes taxes en funció del tipus de cultiu o utilització del sòl en la seva condició de
rural, encara que sense aconseguir-ho totalment. També ha perfeccionat les tècniques de valoració, en la
pràctica molt similars a les de l’ECO/805/2003.
Per tant el procediment és clar i tècnicament avançat, tot i que s’ha de reconèixer que es requereixen uns
coneixements tècnics que molts operadors no tenen, perquè les modernes tècniques de actualització de fluixos
de caixa exigeixen uns coneixements previs de matemàtica financera, d’altra banda assumibles perfectament
pels arquitectes i enginyers agrònoms, però que precisen d’una formació específica.
El procediment de valoració del sòl en la situació de sòl rural és el següent:
Determinació prèvia dels paràmetres que intervenen en el valor:

Determinació de la renda anual, real o potencial, incloent les subvenciones de caràcter estable.

Determinació dels costos d’explotació, en un i altre cas.

Determinació de la renda neta, per diferència entre la renda bruta i les despeses.

Fixació de la taxa d’actualització.
El càlcul del valor, un cop establertes les variables anteriors és molt precís. El professional de la valoració, amb
els coneixements tècnics necessaris, centra el seu treball en la determinació dels paràmetres que determinen el
valor (rendes, costos, i taxa d’actualització).
El Procediment de càlcul és el mètode d’actualització de les rendes previst a l’ECO 805/2003:

14

Principi d’anticipació: “El valor d’un immoble que es trobi en explotació econòmica és funció de les expectatives de renta que previsiblement
proporcionar en el futur.” Per això, el seu Valor de Mercat vindrà determinat pel valor present de totes les rendes netes futures. (art. 3.
ECO/805/2003 de 27 de març)
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Càlcul del valor del sòl pel mètode d’actualització de les rendes netes.
(Rn = Rb –G).


Formulació estesa, per al cas de rendes variables en el temps, aplicant les entrades o ingressos previstos Ej i les sortides Sk al seu
lloc temporal corresponent
Ej
Sk
VSR = Σtj
Σ tk
(1+i) tj
(1+i) tk
Podria ser necessari en aquest caso afegir el valor actual del valor de reversió al final del període de explotació.

La formulació resumida per a rendes constants en el temps és molt més senzilla que l’anterior (per la qual cosa es recomana
treballar en unitats monetàries constants), però amb límit temporal, o amb cultius de rendiment cíclic.
(1 + i)n - 1
VSR = Rn
(1 + i)n * i
També s’hauria d’afegir, per a ser precisos, el valor actual del valor de reversió al final del procés d’explotació considerat i el valor del sòl rural
s’obtindria per aplicació de la següent fórmula:
(1 + i)n - 1
Rn
VSR = Rn
+
(1 + i)n * i
(1 + i)n
(En totes les fórmules anteriors la taxa, i, és la TLR3 (en el moment actual la TLR 2/6).

Només en el cas de que les rendes futures siguin constants en el temps (la qual cosa només és possible si es
consideren actualizables amb l’IPC, i tot i així no sempre ho són), i quan hagin de considerar-se les rendes futures
eternament (en el cas expropiatori, és exactament així, ja que el propietari es veu privat de les rendes de la terra
per sempre), la formulació anterior pot resumir-se donant lloc a la formulació resumida per a rendes constants i
15
duració indefinida del període de rendiment :
VSR = Rn / i

No poden considerar-se expectatives derivades de l’assignació d’edificabilitats i usos per l’ordenació territorial
que no hagin estat realitzats prèviament.
La determinació de la renta anual real, no presenta major conflictivitat que la variabilitat que tenen les rendes
agràries, la llei no estableix com es determinen, la norma de referència ECO/805/2003 estableix, que
l’actualització ha de fer-se a partir de les rendes futures previsibles, per tant no compten les rendes del passat,
sinó aquelles que raonablement es prevegin per al futur. El més normal és que aquestes rendes no siguin
constants en el temps, sinó variables, i només en el més senzill dels casos, aquesta variabilitat estarà lligada a
l’IPC.
Per a la renda potencial, s’han de considerar tots aquells usos compatibles amb el caràcter del sòl, però sense
tenir en compte cap aprofitament urbanístic, per tant si es tracta de sòls no urbanitzables en que el planejament
urbanístic permet aprofitaments energètics, turístics, cinegètics, mediambientals o de qualsevol altre tipus
hauran de considerar-se. En tot cas és aplicable un dels principis fonamentals de les normes de valoració, el del
16[16]
major i més intensiu ús possible
.
L’establiment dels costos d’explotació està en relació amb el major i més intensiu ús possible anterior, i presenta
una problemàtica similar, havent-se de considerar la seva variabilitat en el temps.

15

La utilització de la fòrmula anterior, resumida i de duració infinita, exigeix una renda també constant al llarg del temps, la qual cosa no
suceeix si ens estem referint a rendes nominals, ja que aquestes habitualment creixen en ratios pròximes a l’IPC o a l’ IRA (increment de les
rendess agràries).
16
“Principio del mayor y mejor uso: el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el que resulte de destinarlo,
dentro de las posibilidades legales y físicas, al económicamente mas aconsejable…/… con la intensidad que permita obtener su mayor valor”
(art. 3.c) ECO/805/2003 de 27 de marzo).
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La determinació de la renta neta es conseqüència de las dos anteriors variables i s’obté per diferència entre les
dues. El cas més senzill es dona quan la finca esta llogada, ja que la renta neta actual es coneguda.
Las rentes agràries són, normalment, actualizables amb l’IPC, per tant en la majoria dels casos poden considerarse constants en valor real, com a mínim, ja que en els últims vint anys els preus dels productes agraris en origen, i
de la renda neta que se n’obté en el camp pel seu cultiu ha tingut un increment molt més gran que l’IPC.
L’increment de la renda rural és també fruit de l’increment de la productivitat, de les innovacions tecnològiques i
de la eficiència.
Quant a la taxa d’actualització, la seva fixació origina infinitat de problemes. I els problemes deriven de
l’establiment per la llei d’una taxa d’actualització predeterminada.
Segons la disposició addicional 7ª, la taxa d’actualització que ha d’utilitzar-se és el rendiment del Deute Públic de
17
l’Estat en mercats secundaris a 3 anys, denominat normalment TLR3 .
La Ley de Pressupostos de l’Estat 2009 canvia el tipus de actuació, TRL3, pel rendiment del Deute Pública a un
termini entre 2 i 6 anys (TLR2).
Cal entendre que si en els càlculs es treballa en unitats monetàries constants, és a dir descomptant l’efecte de la
inflació, aquesta taxa ha d’establir-se en termes constants corregint l’efecte inflació amb la deducció de l’IPC.
La taxa d’actualització que conseqüentment ha d’aplicar-se és la real o constant, és a dir deduint l’IPC de la TLR
nominal aplicant la TLR real.
En anys anteriors el valor real de la TLR3, el rendiment real del Deute Públic, era baix (era una inversió molt
segura, perquè estava garantida per l’Estat, i molt líquida), situant-se en alguns moments molt proper a zero, i
inclús per sota de zero en algunes ocasions, amb valors negatius. En els darrers anys la TLR es situa en uns valors
molt més alts. Aquesta variabilitat afecta negativament al valor del sòl rural obtingut per aquest procediment.
Les Lleis de Pressupostos de l’Estat poden modificar aquesta taxa en funció del tipus de cultiu i quan l’evolució
observada dels preus o dels tipus d’interès arrisqui allunyar de manera significativa el resultat de les valoracions
respecte dels preus de mercat de sòl rural. Com que això ja esta succeint des del moment de l’entrada en vigor
de la Llei, caldrà esperar que aquest camí permeti subsanar l’error tècnic citat.
El RVLS 1492/2011 ha millorat els mecanismes d’actualització de les rendes del sòl rural, en el qual es té en
consideració el tipus de explotació de que se tracti; a l’art. 12 hi estableix mecanismes de correcció de la TLR en
funció del tipus d’explotació.
El tipus de capitalització aplicable amb caràcter general, es denomina r1, que se correspon amb la TLR (en
l’actualitat la TLR2) que d’acord con allò exposat anteriorment, si les rendes rurals s’actualitzen amb l’ IPC, allò
que succeeixi en la pràctica totalitat dels casos cal expressar-ho en termes reals, després de deduir l’IPC.
Quan en el sòl rural es desenvolupen activitats agropecuàries o forestals s’utilitzarà com a tipus de capitalització,
r2, el resultat de multiplicar el tipus de capitalització general r1, per el coeficient corrector establert en la taula
de l’Annex I del RVLS.
Quan en el sòl rural es desenvolupin activitats extractives, comercials, industrials i de serveis, s’utilitzarà com a
tipus de capitalització, r3, el resultat de multiplicar el tipus de capitalització, r1, per un coeficient corrector que es
determinarà en funció de la naturalesa i característiques de cada explotació d’acord amb el risc previsible en
l’obtenció de rendes. La determinació d’aquest coeficient corrector es realitzarà sobre la base d’informació
objectiva proporcionada per estudis estadístics sobre la rendibilitat esperada de cada activitat en el respectiu
àmbit territorial. El valor d’aquest coeficient corrector no podrà ser inferior a la unitat i el resultat de la seva
aplicació sobre el tipus de capitalització general, r1, expressat en percentatge no podrà ser superior a vuit.

17[

TLR 3: Tasa libre de riesgo a tres años. Interés de la Deuda Pública a un plazo de tres años. Promedio de su cotización en los mercados
segundarios en los últimos 12 meses, se publica mensualmente en el BOE.
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El RVLS 1492/2011 ha desenvolupat un sofisticat mecanisme d’ actualització de les rendes del sòl rural, en el qual
es té en compte el tipus d’explotació de que es tracti.
Diferenciant quatre casos:
•
•
•
•

Capitalització de la renda real o potencial en explotacions agropecuàries i forestals (art. 13).
Capitalització de la renda real o potencial en explotacions extractives (art. 14)
Capitalització de la renda real o potencial en explotacions comercials, industrials o de serveis en sòl rural
(art. 15).
Capitalització de la renda en caso d’impossible explotació (art. 16)

El valor que se n’obtingui es corregirà proporcionalment a l’alça en llocs de major accessibilitat als nuclis de
població, als centres d’activitat econòmica i als paratges naturals de demanda social intensa, en els termes que
reglamentàriament s’estableixin; aquest increment no podrà comportar superar el doble del valor de
capitalització.
Aquest procediment, inicialment va portar causa de moltes controvèrsies, per la dificultat de determinar en
quines ocasiones procedia aplicar aquest increment, i en quina quantia.
El RVLS 1492/2011, en el seu article 17 estableix el factor de correcció per localització i el seu procediment de
càlcul, de manera molt precisa, encara que d’una aplicació feixuga i laboriosa.
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Valoració de la facultat de participar en actuacions de nova urbanització.
La facultat de participar en actuacions de nova urbanització està regulada a l’art. 8c) de la LS 2/2008, i és una
altra de les novetats.
El dret a urbanitzar no és inherent a la propietat del sòl com tampoc ho és el dret a edificar, malgrat sí que ho és
la facultat de participar en actuacions de nova urbanització, que es recull a l’art. 8 (facultats) i es refereix a les
actuacions urbanitzadores recollides a l’art. 14.
Aquesta facultat, és inherent a la propietat, i per a exercir-la el propietari disposarà d’un termini, que fixa la
18[19]
legislació autonòmica i que no podrà ser inferior a un mes
.
L’art. 25 fixa les situacions en que s’escau la indemnització de la facultat de participar en actuacions de nova
urbanització:
19

Quan s’escau valorar-la :
Principalment afecta a terrenys inclosos en un àmbit d’actuació i en condiciones d’iniciar-se, afectats per un
acte o fet que impedeix que es participi en la urbanització, que modifiqui els usos del sòl o redueixi l’
edificabilitat; sempre que el fet causant sorgeixi efectes abans de l’inici del procés (és a dir, quan encara no
s’ha iniciat la urbanització) i abans del venciment dels terminis establerts per a urbanitzar. Per a que sigui
procedent la indemnització han de donar-se quatre circumstàncies:
• Que els terrenys estiguin inclosos en un àmbit d’ actuació, i sigui possible (s’hagués pogut) iniciar
l’actuació de nova urbanització.
• Que el projecte o pla que motiva l’expropiació impedeixi realment l’exercici de l’actuació de nova
urbanització.
• Que no hagi transcorregut el termini establert per a iniciar l’actuació, i si hagués transcorregut fóra
per causa imputable a l’Administració.
• Que la causa de l’expropiació no hagi estat l’incompliment dels deures que porta implícit la facultat
d’urbanitzar.
Per tant, els propietaris de sòls urbanitzables sense àmbit delimitat, o aquells en els que no es donin les
circumstàncies necessàries per a iniciar la urbanització, no tenen dret a aquesta indemnització.
Tampoc hi tenen dret aquells propietaris de sòl que, encara que són urbanitzables amb àmbit delimitat i en
condicions per al seu desenvolupament, haguessin deixat transcórrer els terminis establerts per al seu
desenvolupament per a l’inici de la transformació urbanística.
En els casos en que el fet que motiva l’expropiació impedeixi totalment l’exercici de la facultat, aquesta haurà
de valorar-se i indemnitzar-se; en els supòsits en els quals el fet que motiva l’expropiació no la impedeixi però
la limiti alterant-ne les condiciones per a exercir-la, haurà de valorar-se la indemnització per la reducció que
s’hagués produït.
La procedència d’indemnitzar la facultat és una qüestió jurídica però el seu càlcul és eminentment tècnic.
Procediment de càlcul:
20[21]
La manera de calcular el valor de la indemnització es recull a l’apartat 2 del mateix article 25
, i es pot
resumir en els passos següents:

18

Es tracta d’un termini molt escàs, donat que en aquest temps el propietari del sòl ha d’estudiar i analitzar la proposta d’un tercer, redactar
si s’escau una altra que la millori, i presentar-la. La llei tracta d’establir aquest termini com a mínim, garantint als propietaris de spol que no
pugui establir-se per part de la legislació urbanística o territorial un termini encara més curt, però tot i així, com a termini mínim pot resultar
insuficient.
19
25.1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de nueva urbanización cuando concurran los
siguientes requisitos:
a) que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la actuación y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para
expropiar el suelo correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia.
b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio de dicha facultad o altere las condiciones de su
ejercicio modificando los usos del suelo o reduciendo su edificabilidad.
c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de
los plazos establecidos para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la
Administración.
d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la facultad.
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•

Determinar el percentatge de cessió obligatòria que determini la legislació urbanística autonòmica per a
la participació de la comunitat en les plusvàlues (entre el 5 % i el 15 %).

•

Calcular VSR: Valor del sòl en la seva situació d’origen (valor del sòl rural obtingut pel mètode
d’actualització de les rendes agràries reals o potencials) .

•

Calcular VSU: Valor del sòl si estes acabada l’actuació (valor del sòl urbanitzat obtingut pel mètode
residual estàtic).

•

Calcular la diferència entre ambdós: VSU - VSR

•

Determinació de la indemnització:

•

Aplicar a aquesta diferència el percentatge, obtingut primer, a la diferència obtinguda en últim lloc,
quan allò que es valora és l’ exercici de la facultat.

•

Aplicar aquest percentatge a la merma del valor que correspondria al sòl si l’actuació estes acabada
quan s’alteren les condicions de l’exercici de la facultat.

•

El valor de la indemnització per impedir la facultat de participar en actuacions de nova urbanització
serà:
VIF = (VSU – VSR) x coef. 1.

Quant la disposició, acte, o fet que motiva la valoració, alteri les condicions, ja sigui per modificació dels usos del
sòl o per reducció d’edificabilitat, el valor de la indemnització per l’alteració de la facultat serà:
VIF = (VSU1-VSU2) x coef. 1.
Essent VSU1 el valor del sòl urbanitzat, calculat pel mètode residual estàtic, en la situació anterior, i VSU2 el valor
del sòl urbanitzat, calculat pel mètode residual estàtic en la situació final.
Cal analitzar, d’acord amb la legislació autonòmica, a qui correspon la facultat de participar, que normalment
serà al propietari del sòl.
En cap cas les despeses d’urbanització han de ser tingudes en compte.

Valoració de la indemnització de la iniciativa i la promoció d’ actuacions d’urbanització o d’edificació
Esta indemnització també és una novetat i es recull a l’art. 26., i contempla dos supòsits, segons s’hagin iniciat o
no, les obres d’urbanització.
En el sòl rural urbanitzable en el qual s’ha iniciat el procés urbanitzador, s’escauen les indemnitzacions
següents:
Indemnització per les despeses suportades que resulten inútils.

20

25.2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la actuación o alterar sus condiciones será el resultado de
aplicar el mismo porcentaje que determine la legislación territorial y urbanística para la participación de la comunidad en las plusvalías de
conformidad con lo previsto en la letra b) del apartado primero del artículo 16 de esta Ley:
a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le correspondería se estuviera terminada la actuación,
cuando se impida el ejercicio de esta facultad.
b) a la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera terminada la actuación, cuando se alteren las condiciones de
ejercicio de la facultad.
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S’ estableix com el seu import real (corresponent a projectes, obres, gestió i promoció precisos per a l’execució
de l’actuació, així com les indemnitzacions pagades), incrementat per una taxa de capitalització (TLR + PR).
21
(Fixada segons l’ ECO 805/2003 i per l’EHA/3011/2007) .
Si les obres estan iniciades, la valoració serà l’anteriorment establerta, o en proporció al grau assolit en la seva
execució, allò que resulti superior. (Art. 25.2). És a dir, es recupera el criteri d’ adquisició paulatina y progresiva
22
del derecho a la edificación, que establia la 1/92. .
Hom ha d’entendre que al determinar que el valor de la indemnització es fixarà “en proporció al grau assolit”
s’està establint un càlcul dinàmic que “descompti” des del valor final, amb la mateixa taxa d’actualització (TLR +
PR).
És a dir, que un cop iniciades las obres d’urbanització es pot utilitzar el mètode residual dinàmic, i adoptar-lo
només quan el resultat és major que l’obtingut per la capitalització de les despeses reals.
El grau d’execució es divideix en 10 etapes, i per tant se li assigna un valor entre 0 (sense iniciar) i 1 (acabada).
Aquest “grau” es multiplica per:
• La diferència entre: VSU – VSR
• Si es tracta d’una alteració de les condicions de la seva execució, sense impedir el seu acabament: La merma
provocada en el valor final VSU
Aquesta indemnització no podrà ser inferior a la que estableix l’article anterior.
Aquest procediment es correspon amb el criteri d’ apropiació gradual de drets de la 1/92, en la qual el límit
inferior és el % que hauria correspost cedir (sic) i el superior és el valor total.
Si el promotor de l’actuació, l’urbanitzador, no és retribuït amb parcel·les, la seva indemnització (la seva
retribució, hauria de dir) es descomptarà de la dels propietaris i se calcularà aplicant la taxa d’actualització a la
part deixada de percebre que s’hagués establert. És a dir, l’ agent urbanitzador cobra el valor actual de tota la
seva retribució encara que no intervingui més (cobra igual encara que no actuï).
Si algun propietari no esta al corrent de pagament, sols té dret a que se li indemnitzi per les despeses reals que
hagi pagat, capitalitzades amb la taxa corresponent; la qual cosa té un efecte càstig per als “morosos”, que
resulta discutible i polèmica.
Cal entendre que aquesta indemnització no complementa a l’anterior, la que es refereix a la facultat de
participar, sinó que la substitueix quan és superior.
La indemnització correspon a qui hagi assumit les despeses, i serà en tot cas la legislació autonòmica la que
determini a qui correspon aquest dret en cada cas concret:

A l’administració.

Als propietaris del sòl.

A l’agent urbanitzador.
23[24]
La llei prioritza la iniciativa de l’administració
.
21

26.1.”Cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la disposición, del acto o del hecho que motive la
valoración, los siguientes gastos y costes se tasaran por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la tasa de riesgo.”
a) aquellos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que,
conforme a la legislación de la ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar una actuación de urbanización, de
edificación, o de conservación o rehabilitación de la edificación.
b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos para la ejecución de la actuación.
c) Las indemnizaciones pagadas.
22

Les etapes poden no ser exactes, de manera que el grau assolit d’execució de la urbanització s’obtindrà per quocient entre el valor d’allò
executat i el cost total previsible de la urbanització completa. El càlcul podrà fer-se amb tota la precisió que qui valori consideri convenient,
no necessàriament en deu etapes.
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24

A més si les obres d’urbanització ja s’han iniciat, pot escaure’s l’aplicació de l’apartat següent:
Si les obres estan iniciades, la valoració serà l’establerta anteriorment, o en proporció al grau assolit en la seva
25[26]
execució; allò que resulti superior. (Art. 25.2)
.
•

Amb planejament iniciat però sense obres d’urbanització: valor del sòl rural, valor de la facultat de
participar en la urbanització, valor actualitzat de les despeses efectuades.

•

Amb planejament iniciat i obres d’urbanització iniciades:
Determinació del grau d’urbanització desenvolupat: valor dels costos assumits capitalitzat o valor del
sòl urbanitzat descomptat.

El grau d’execució es divideix en etapes, i per tant se li assigna un valor entre 0 (sense iniciar-se) i 1 (acabada)
Aquest “grau” es multiplica per:
• La diferència entre: VSU – VSR
• Si es tracta d’una alteració de les condicions de la seva execució, sense impedir el seu acabament: La merma
provocada en el valor final VSU
Aquesta indemnització no podrà ser inferior a la que estableix l’article anterior.
El grau d’execució relaciona el cost de l’ obra urbanitzadora realment executada i el cost total de la urbanització
26
fins a completar totalment el procés urbanitzador (grau d’execució = 1)
Aquest procediment es correspon amb el criteri d’apropiació gradual de drets de la 1/92, en la qual el límit
inferior és el % que correspon cedir i el superior és el valor total.
Si el promotor de l’actuació, l’agent urbanitzador, no és retribuït con parcel·les, la seva indemnització (la seva
retribució) es descomptarà de la dels propietaris es calcularà aplicant la taxa d’actualització a la part deixada de
percebre que s’hagués establert. És a dir, l’ agent urbanitzador cobra el valor actual de tota la seva retribució
encara que no intervingui més (cobra igual encara que no actuï).
Si algun propietari no està al corrent de pagament, només té dret a que se l’indemnitzi per les despeses reals que
hagi pagat, capitalitzats con la taxa corresponent; lo que té un efecte castigo para los “morosos”, que resulta
discutible y polèmica.
Cal entendre que la indemnització que es calcula així, la IIPAU, no complementa a l’anterior, la que se refereix a
la facultat de participar, sinó que la substitueix quan és superior.

23

Es troba a faltar un desenvolupament més complert en la Llei sobre a qui correspon aquest dret, ja que aquest concepte no es troba inclòs
entre els drets del propietari de l’art. 8.
24

26.2. “Una vez iniciadas, las actuaciones de urbanización se valorarán en la forma prevista en el apartado anterior o en proporción al
grado alcanzado en su ejecución, lo que sea superior, siempre que dicha ejecución se desarrolle de conformidad con los instrumentos que la
legitimen y no se hayan incumplido los plazos en ellos establecidos. Para ello, al grado de ejecución se le asignará un valor entre 0 y 1, que se
multiplicará:
a) Por la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación,
cuando la disposición, el actor o hecho que motiva la valoración impida su terminación.
b) Por la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera terminada la actuación, cuando solo se alteren las condiciones
de su ejecución, sin impedir su terminación.
La indemnización obtenida por el método establecido en este apartado nunca será inferior a la establecida en el artículo anterior y se
distribuirá proporcionalmente entre los adjudicatarios de le parcelas resultantes de la actuación.”
25

És a dir, es recupera el criteri d’adquisició paulatina i progressiva del dret a l’edificació, que ja establia la 1/92.

26

Els costos d’urbanització han de comprendre totes les despeses del procés, no només les d’execució de la urbanització sino també els
honoraris tècnics, redacció de plans i gestió.
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Altres aspectes tècnics.
Valoració del sòl urbanitzat.
La valoració del sòl urbanitzat es recull a l’art. 24.1. No constitueix una novetat pel que fa a les tècniques de
valoració, ja que són les que la majoria dels perits han utilitzat, però sí que significa un progrés important, ja que
finalment es reconeix per l’articulat de la Llei, i sens dubte, el mètode residual estàtic. El RVLS 1492/2011 ha
tornat enrere i ha establert un mètode estàtic menys científic, abandonant altre cop les tècniques del mètode
residual estàtic de l’ Eco 805/2003.
Per a la valoració del sòl urbanitzat que no està edificat, o que l’edificació existent o en curs d’execució és il·legal
o es trobi en situació de ruïna física, es considerarà com a us i edificabilitat de referència els atribuïts a la parcel·la per
l’ordenació urbanística, inclòs si s’escau el d’habitatges subjecta a algun règim de protecció que permeti taxar el seu preu
màxim de venda o lloguer.

La consideració d’edificació il·legal pot ser objecte de controvèrsia, encara que els criteris sobre aquest concepte
que es contemplen en altres articles de la llei són ben clars: és il·legal si s’ha construït en contra d’allò que
disposa el planejament vigent en el moment de l’edificació, i no ha estat legalitzat posteriorment (ni tan sols per
prescripció).
Es manté el criteri actual de càlcul del valor del sòl:
El valor unitari del sòl s’obté por producte entre l’aprofitament i el rendiment.

Aprofitament urbanístic (m²t/m²s) x rendiment (€/m²t)
I el valor total del sòl s’obté per producte entre la superfície total (bruta o neta, segons sigui brut o net
l’aprofitament urbanístic establert i el valor unitari.

Sup. (m2s) x Aprofitament urbanístic (m²t/m²s) x rendiment (€/m²t)
El càlcul es tècnic i precisa de la determinació de les tres variables:
Superfície (m2s):
En cas de discrepància entre la superfície registral, la cadastral i la real el pèrit haurà d’establir sens dubte la
superfície real per medició; a l’expropiació és imprescindible la seva representació gràfica per un sistema de
coordenades.
Aprofitament urbanístic (m²t/m²s):
El càlcul de l’aprofitament del sòl urbà a efectes de valoració, depèn únicament del tipus de sòl de que es tracta, i
cal considerar l’aprofitament atribuït pel planejament urbanístic a la parcel·la que se tracta de valorar.
Se manté, de manera explícita, el criteri, ja molt consolidat entre els operadors, de que l’aprofitament és
l’edificabilitat referida a un ús.
En els casos en que el planejament no atorgui aprofitament privatiu, o no estableixi edificabilitat, o no existeixi
(encara que aquest supòsit no figura explícitament ara) l’aprofitament que ha de considerar-se a efectes de
27
valoració és “la de l’entorn homogeni”; ho diu literalment .
així es substitueix l’anterior art. 29 de la LRSV 6/98 aclarint que es tracta de la mitjana de l’edificabilitat de
l’àmbit, i l’ús majoritari (no de la mitjana d’edificabilitat d’usos majoritari, sinó de tots els usos).
Desapareix l’ àmbit del Polígon Fiscal com a referència per al càlcul, amb la qual cosa es perd en precisió, tota
vegada que el concepte d’àmbit espacial homogeni” pot considerar-se massa imprecís i generar controvèrsia.

27

Art. 24. a: “...Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad
media y el uso mayoritario de las edificaciones existentes en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías de la ordenación
urbanística los haya incluido”.
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Hauria estat desitjable una major precisió, tot i que aquesta pot venir donada pel desenvolupament que en faci
el reglament o les pròpies lleis urbanístiques autonòmiques, en algunes de els quals s’identifica per defecte
28).
l’àmbit espacial homogeni amb el polígon fiscal
A la Modificació del text refós TRLU 1/2010, Llei 3/2012 de 22 febrer, DOGC 29 febrer 2012, art. 83 es defineix
l’àmbit espacial homogeni d’una forma ambigua i de difícil aplicació pràctica.
Modificació de la disposició addicional tercera del text refós de la Llei d’urbanisme
Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional tercera del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta
redactat de la manera següent:
“2. En el cas de terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública que no estiguin compresos en
cap àmbit d'actuació urbanística, es considera com a àmbit espacial homogeni cadascuna de les zones
d'assignació d’usos detallats, públics i privats, que el pla d'ordenació urbanística municipal delimita en sol
urbà”
Aquesta modificació, torna a obrir una porta a les incerteses interpretatives, i ja ara es objecte de interpretacions
contradictòries.
Els dubtes d’interpretació que hi pugui haver sobre el concepte de edificabilitat mitjana, les ha dissipat el RVLS
1492/2011, en el sentit que precisa l’art. 21, en el qual estableix la formulació per a calcular l’edificabilitat
mitjana de l’àmbit espacial homogeni:
Ei * Si * VRSi
∑ -------------------VRSr
EM = ------------------------------SA - SD
Sent:

EM = Edificabilitat mitjana de l’ àmbit espacial homogeni, en metres quadrats edificables per metre quadrat de sòl.
Ei = Edificabilitat assignada a cada parcel·la i, integrada en l’àmbit espacial homogeni, en metres quadrats edificables per metre quadrat
de sòl.

Si = Superfície de sòl de cada parcel·la i, en metres quadrats.
VRSi = Valor de repercussió del sòl corresponent a l’ús assignat a cada parcel·la i, en euros per metre quadrat d’edificació.
VRSr = Valor de repercussió del sòl corresponent a l’ús de referència adoptada per la legislació urbanista per a la comparació amb la resta
d’usos, en euros per metre quadrat d’edificació.

SA = Superfície de sòl de l’àmbit espacial homogeni, en metres quadrats.
SD = Superfície de sòl dotacional públic existent en l’àmbit espacial homogeni ja afectada al seu destí, en metres quadrats.
El càlcul exigeix el coneixement de tots els valors de repercussió de cadascun dels usos assignats a les parcel·les
compreses a l’àmbit, i per tant un estudi de mercat exhaustiu de tots els usos immobiliaris de l’àmbit, la qual
cosa resulta laboriosa.
El VRSr, Valor de repercussió de l’ús de referència, és el que finalment serveix per a determinar el valor del sòl
que es valora i és amb respecte amb ell, com es pondera la resta d’edificabilitats de l’àmbit.
També s’ acaba amb les diverses interpretacions sobre si s’ha d’entendre que si es tracta d’una parcel·la neta,
que presumiblement ja ha efectuat, en el procés històric de formació de la Ciutat, les cessions necessàries per a
convertir-se en solar, l’edificabilitat haurà de calcular-se sobre les parcel·les netes (edificabilitat neta), i, ans al
contrari, es tracta d’un sòl que – presumiblement - no ha participat en les cessions necessàries per a accedir a la
condició de solar, l’ edificabilitat haurà de calcular-se sobre tot l’ àmbit, incloent vials i sistemes, (edificabilitat
bruta). Essent aquest el criteri actualment consolidat per la jurisprudència, el RVLS ho h recollit i objectivat, de
manera que el divisor de la fórmula de càlcul de l’edificabilitat mitjana ponderat admet poques interpretacions.
El sòl de les dotacions ja afectes al seu destí han de ser excloses de l’àmbit per al còmput.
El procediment és el següent:
1. Determinar l’àrea espacial homogènia (SA), (o en el seu defecte el polígon fiscal en que està situada la finca a

28

) La LUC en el art. 3.2 del DL 1/2007 así lo estimava: “se considera ámbito espacial homogéneo, en el caso de sistemas urbanísticos públicos
que no estén incluidos en ningún ámbito de actuación urbanística, ni en ningún ámbito de referencia establecido por el planeamiento
urbanístico a efectos de valoración, el correspondiente al polígono fiscal en que estén incluidos estos sistemas a efectos catastrales”.
(derogado DL 29/02/2012)
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efectes cadastrals).
2. Medir la superfície de cadascuna de les parcel·les urbanes que integren aquest polígon (Si).
3. Determinar l’edificabilitat, o aprofitament lucratiu, que el planejament atorga a cadascuna de las parcel·les (en
funció de la seva qualificació urbanística)
4. Determinar quin és l’ús majoritari.
5. Calcular el sostre edificable, o edificabilitat total de cada finca o illa i determinar-ne l’ús(Ei).
6. Calcular el valor unitari de repercussió del sòl i de tots els usos anteriors. (VSRi)
7. Multiplicar el valor de repercussió de cada ús assignat a cada parcel·la per la superfície edificable per a cada
parcel·la o illa i dividir-lo pel el valor de repercussió de l’ús majoritari (Ei * Si * VRSi)/VRSr
8. Sumar els valors obtinguts. El resultat serà el dividend de la fracció per al càlcul final.
9. Calcular la superfície total de sòl de l’àmbit.
10. Calcular la superfície de sòl de l’àmbit que esta afectada al seu destí, (carrers que ja ho son, zones verdes que ja ho
són, etc.)
11. Restar les dues superfícies anteriors per a determinar el divisor de la fracció.
12. Calcular el quocient entre el resultat obtingut en el punto 8 i l’obtingut en el punto 12, que és l’edificabilitat mitjana
(ponderada).

Tampoc hi ha dubte sobre l’ús al qual s’ha de referir l’edificabilitat mitjana calculada: a l’ús majoritari, és a dir a
l’ús que apareix a l’àrea espacial homogènia en major mesura, és a dir, l’ús que té major sostre edificable, la qual
cosa és fàcil de determinar amb els càlculs anteriors.
Valor de repercussió:
Quant al tercer factor que conforma el valor del sòl, el valor de repercussió, se simplifica l’actual dicotomia entre
valors cadastrals i valors obtinguts pel mètode residual a favor d’aquestes darreres, de manera ben clara i
explícita: b) S’ aplicarà a aquesta edificabilitat el valor de repercussió del sòl segons l’ús corresponent, determinada pel
mètode residual estàtic.

A la llei ha desaparegut la referència al valor cadastral, font de nombroses controvèrsies i l’aplicació o no del
qual, a la valoració urbanística o expropiatòria ha estat protagonista principal de múltiples procediments
contenciosos-administratius.
El valor de repercussió s’hauria de calcular, en tot caso, amb els criteris de l’ ECO 805/2003; però el RVLS ha
desestimat aquesta opció i ha establert un nou mètode.
Para los expedientes cuya valoración este referida a una fecha comprendida entre el 1 de julio de 2007 y el 9
de noviembre de 2011, la formulación aplicable es la siguiente:

F = VM (1– b) – Ci
Siendo:
F: valor de mercado del suelo
VM: valor de mercado del inmueble terminado
b: margen de beneficio del promotor en tanto por uso atendiendo a los ratios medios del
mercado, en ese momento y para ese producto (existen publicadas por el BE las tablas de “b”
mínimas en función del uso.

A partir del 10 de noviembre de 2011, con la entrada en vigor del RD 1492/2011, no juega la DT 3 de la LS 2/08,
y el método residual estático aplicable para determinar el valor de repercusión es el que se establece en el art.
22.2 del RVLS.
VRS = (Vv / k) - Vc
Siendo:
VRS:
Vv:
Vc:
K:

Valor de mercado del suelo (valor unitario de repercusión)
Valor de mercado del inmueble terminado (valor unitario de mercado correspondiente a cada uso)
valor de la construcción, coste por contrata más impuestos y tasas, y honorarios técnicos.
Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción.
El coeficiente k tiene con carácter general un valor de 1,4 y puede ser reducido o aumentado, de
acuerdo con criterios cuya adecuación a la realidad del mercado no está acreditada, de dudosa
objetividad lo que sin duda será causa de numerosos controversias.
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Deducció de deures i càrregues: L’apartat c) de l’ art. 24.1 estableix que “de la quantitat resultant de la lletra
anterior es descomptarà, si s’escau, el valor dels deures i càrregues pendents d’entre els establerts en el número 1 de l’art.
16.”

Se tracta de deduir el valor dels costos urbanístics per a vials, espais lliures, zones verdes i restants dotacions
públiques adscrites.
En el cas de sols urbanitzats en els quals es doni aquesta circumstància, és sorprenent que no es prescrigui la
utilització del mètode dinàmic, ja que és l’únic que té en compte les diferències que es produeixen en el valor
segons la data en que s’han de realitzar les cessions i satisfer el seu cost.
No ha esment, com a deducció obligatòria del valor, el cost dels elements d’urbanització pendent, ja que es
tracta de sòls urbanitzats, però resulta evident que si falta algun element d’urbanització o el sòl té pendent de
satisfer una càrrega urbanística, aquesta haurà de restar-se del valor obtingut per producte entre edificabilitat i
valor de repercussió.
Les càrregues que hagin d’incloure’s s’incrementaran amb la taxa lliure de risc i la prima de risc.

Valoració del sòl urbanitzat: sòl edificat
En el cas de que el sòl estigui edificat s’introdueix una novetat important sobre els criteris de valoració anteriors,
ja que s’ incorpora el valor de mercat de l’ immoble complert com a valor de taxació si resulta ser superior al
29
valor del sòl calculat pel mètode residual (art.24.2.)
Això obliga a taxar els sòls edificats pels dos sistemes (3 mètodes):

El residual estàtic per al sòl per al sòl i el del cost per a la construcció, sumat.

I el de comparació amb el mercat de l’edificació acabada en el seu estat actual.
Havent-se d’adoptar el major de tots dos.
Es deixa de banda definitivament un criteri de valoració de sòls edificats que s’havia arrossegat en lleis anteriors:
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el valor no és la suma del valor del sòl i el valor de la construcció, sinó
el major entre el valor del sòl, calculat por el mètode residual amb els paràmetres urbanístics vigents, i el valor
de mercat de la edificació existent calculat pel mètode de comparació.
Aquesta és una aportació positiva que ha posat fi a una situació injusta, ja que l’expropiació d’un habitatge, per
exemple, s’havia efectuat fins ara, calculant la suma del valor del sòl i el de la construcció, és a dir pel cost de
reposició net i no pel seu valor de mercat.
S’elimina la utilització del mètode del cost per a la valoració de les Construccions en sòl urbanitzat, que ja hauran
de valorar-se de forma separada, sinó de forma conjunta. (s’ha d’entendre que en els casos d’expropiació però
no en els d’equidistribució, els criteris de valoració de la qual s’estableixen a l’art. 27).
Cal entendre que en el cas que el valor del sòl calculat pel mètode residual, prevalgui per ser més alt que el de
l’edificació, cal deduir-ne el cost de l’enderroc, i el valor de les indemnitzacions necessàries per a poder
disposar.ne com a solar, encara que no es diu de manera específica.
El RVLS ha fet una aportació tècnicament molt interessant al mètode de comparació amb el mercat, en el que fa
referència a les condicions de semblança i al procediment d’homogeneïtzació, al introduir criteris objectius i
models matemàtics que permeten un major rigor en el procés d’homogeneïtzació.
Segons el RVLS 1492/2011, per a utilitzar el mètode de comparació es necessari que “existeixi un conjunt
estadísticament significatiu de transaccions reals o d’ofertes el número de les quals sigui igual o superior a sis
mostres comparables”.

29

24.2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a legalidad, por el método de comparación
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada
b) el determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación
existente o la construcción ya realizada.
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Si les mostres corresponen a immobles molt similars al que es objecte de valoració, sis mostres hom pot
considerar que es un conjunt significatiu a efectes estadístics, si corresponen a immobles no similars, el número
de mostres haurà de ser superior.
Cada mostra ha de contenir les característiques del immoble que influeixen en el valor, que permetran establir
les condiciones de semblança o equivalència bàsica, i que segons el RVLS son les següents:
• Localització
• Us
• Configuració geomètrica de la parcel·la
• Tipologia i paràmetres urbanístics basics
• Superfície
• Antiguitat i estat de conservació
• Qualitat de la edificació
• Gravàmens o carregues que condicionin el valor atribuïble al dret de propietat
• Data de toma de dades del comparable
Algunes de les condiciones de semblança anteriors tenen una transcendència menor, i en alguns casos, nul·la,
mentre que les circumstancies del mercat exigeixen tenir en consideració altres condiciones de semblança.
Altres atributs o condicions de semblança emergents en el mercat actual residencial, son:
• Orientació,
• asolejament i vistes
• Instal·lacions (TIC, AC, ACS, altres)
• Eficiència energètica
• Compliment CTE.
• Accessibilitat

Coeficients bàsics de homogeneïtzació.
Els coeficients que afecten al valor total del immoble, cal utilitzar-los amb prudència, evitant diferencies
substancials entre la mostra obtinguda i el objecte a valorar.
Els coeficients de homogeneïtzació per data de valoració, HF, s’han d’establir paral·lelament a un estudi de la
relació entre valores en las diferents dates segons dades oficiales publicades, a fi de homogeneïtzar en funció de
la relació de valores entre les diferents dates.
Els coeficients por diferencia entre tancament i oferta, HM, son sempre inferiors a la unitat, i caldrà establir-los
en virtut del funcionament del mercat, en el moment de la valoració en la zona, per a la seva determinació es
important conèixer el funcionament del mercat per consulta als agents locals. Es molt convenient incorporar
alguna mostra de compravenda real.
La utilització de mostres procedents de transmissions reals es pot obtenir del Registre de la Propietat (la
protecció de dades no permet l’obtenció d’alguns paràmetres, però sí d’altres, o de paràmetres agregats).
La relació de mostres de transaccions reals que es pugui obtenir por informe del Registro de la Propietat, te que
estar referida en tot cas a:
•
Immobles de similars característiques en quant a us i tipologia.
•
Pròxims a la finca a valorar o en un entorn homogeni de valor.
•
Transaccions realitzades a una distancia temporal inferior a un any en relació a la data de la valoració.
•
Transaccions de las que es conegui l’antiguitat del immoble i el estat de conservació.
Els coeficients per localització HL, ubicació HU, tipologia HT, i d’altres como orientació, asolejament, vistes, que
afecten a la totalitat de l’immoble, es parametritzaran en funció del estudio i coneixement del mercat, tenint en
consideració a les peculiaritats del mercat local. Per a evitar riscos de subjectivitat en la aplicació d’aquests
coeficients, es preferible que les mostres siguin homogènies a l’immoble a valorar, en relació a aquestes
condiciones de semblança, donant prelació en la homogeneïtzació a les mostres que reuneixen les mateixes
condicions de semblança que l’objecte a valorar. Cal procurar que les mostres analitzades corresponguin a la
mateixa zona de l’immoble a valorar, encara que en caso contrari el coeficient de homogeneïtzació de zona es
fonamental
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Un coeficient bàsic d’homogeneïtzació es el que relaciona la antiguitat i el estat de conservació con el valor.
Para la aplicació d’aquest coeficient, i de tots els que afecten a l’edificació i no a la totalitat de l’immoble, cal
establir amb caràcter previ, la relació (tant per ú) entre el cost de construcció i el valor total de l’immoble:
(coeficient F = Vc/Vv).
El coeficient de homogeneïtzació per antiguitat i estat de conservació, que es pot denominar HC, en compliment
del Reglament de la Llei de sòl es formula de la següent manera:

1–βF
HC = ---------1-βi F
Aquest coeficient, HC, pondera, a la homogeneïtzació l’antiguitat, estat de conservació i proporció de la
construcció sobre el valor total, es un coeficient bàsic i constitueix l’únic coeficient d’homogeneïtzació la
utilització del qual esta reglada en quant a la seva aplicació pel RVLS.
En el Reglamento de Valoracions de la Llei de sòl es determina la fórmula de homogeneïtzació per a aquest únic
coeficient:
1–βF
Vv´(valor homogeneïtzat) = Vv (valor oferta) ------------1- βi F
On:
β = coeficient corrector de antiguitat i conservació del immoble a valorar
βi = coeficient corrector de antiguitat i conservació de la mostra
Costes totals de construcció
F = Factor de relació = -------------------------------------Valor total de l’immoble
Costes totals de construcció es pot identificar amb Vc. Valor de la construcció.
Valor total de l’immoble hom pot identificar-lo amb Vv.
Com s’obtenen els components de HC,
Coeficient d’homogeneïtzació per antiguitat i estat de conservació
COEFICIENT β
Per a l’obtenció de β, es parteix dels següents conceptes:
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
Existeixen 4 diferents estats de conservació en funció dels criteris següents:
1.
2.
3.
4.

NORMAL Relatiu a la seva edat, no necessita reformes importants
REGULAR Amb defectes permanents que no comprometen estabilitat i habitabilitat.
DEFICIENT. Amb defectes que comprometen estabilitat i habitabilitat
RUÏNÓS. Inhabitable o en estat de ruïna

L’aplicació del criteri “estat de conservació” genera un coeficient “C” que adopta els següents valores (no es
consideren estadis intermedis):
•
•
•
•

Normal = 1;
Regular = 0,85;
Deficient= 0,5; i
Ruïnós = 0;

DATA D’ANTIGUITAT DE CÀLCUL (Fa)
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La data d’antiguitat es mesura en anys complets transcorreguts des de la finalització de la construcció fins a la
data de la valoració, en el cas en que el immoble no hagi estat objecte d’obres de millora o reforma.
En el cas de que l’immoble hagués sofert obres de reforma, la data d’antiguitat, técnicament anomenada edat
efectiva es determina segons la següent expressió:

Fa = Fc + ( Fr –Fc).i
On:

Fa = Data d’antiguitat de càlcul
Fc = Data de construcció
Fr = Data de la reforma
i = Coeficient de reforma ( 0 ≤ i ≤ 1)

CALCULO DEL COEFICIENT β

a + a²
β = 1 – (1 - ---------- ). C
2
On:

a = antiguitat de càlcul en % de vida útil transcorreguda
C = coeficient estat de conservació

Aquest coeficient β es calcular amb la formulació anterior o es pot obtenir de la taula que es conte en el ANNEX
II del Reglament de Valoracions de la Lle de Sòl (Real Decret 1492/2011) Coeficient corrector per antiguitat i estat
de conservació.

VIDA ÚTIL Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo
ANEXO III
Vida útil máxima de edificaciones, construcciones e instalaciones

Edificaciones y construcciones:

vida útil máxima
(años)

Edificios de uso residencial. . . . . . . . . . . . …………………………………………….
Edificios de oficinas y administrativos. . . ………………………………………………
Edificios comerciales y de servicios. . . … ……………………………………………..
Edificios industriales y almacenes. . . . . . ……………………………………………..
Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcción liviana fija . . .
Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares. . . …………
Pozos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………….
Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable . . . . . . . . . . . . . . .
Parques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. …………………………………………..
Vallado:
Madera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………
Alambre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………….
Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………..
Instalaciones:
Instalaciones eléctricas. . . . . . . . . . . . . ……………………………………………..
Instalaciones de almacenamiento, tratamiento y distribución de fluidos . . . . .
Otras instalaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100
75
50
35
30
40
75
50
20
10
20
40
25
35
20

ANTIGUITAT DE CÀLCUL (a)
Es defineix com el percentatge transcorregut de la vida útil de l’edifici en funció de la data de càlcul de la
antiguitat
Aquest coeficient hom pot obtenir-lo de la taula que es conte en el ANNEX II del Reglament de valoracions de
la Llei de Sòl (Reial Decret 1492/2011) Coeficient corrector per antiguitat i estat de conservació.
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Es reprodueix a continuació l’annex II del RVLS 1492/2011

Coeficiente β corrector por antigüedad y estado de conservación
C
estado de
conservación

1
normal

0%
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%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%

0,0000
0,0051
0,0102
0,0155
0,0208
0,0263
0,0318
0,0375
0,0432
0,0491
0,0550
0,0611
0,0672
0,0735
0,0798
0,0862
0,0928
0,0995
0,1062
0,1131
0,1200
0,1271
0,1342
0,1415
0,1488
0,1563
0,1638
0,1715
0,1792
0,1871
0,1950
0,2031
0,2112
0,2195
0,2278
0,2363
0,2448
0,2535
0,2622
0,2711
0,2800
0,2891
0,2982
0,3075
0,3168
0,3263
0,3358
0,3455
0,3552
0,3651
0,3750

0,85
0,5
regular deficiente
antigüedad
0,1500
0,1543
0,1587
0,1631
0,1677
0,1723
0,1770
0,1818
0,1867
0,1917
0,1968
0,2019
0,2071
0,2124
0,2178
0,2233
0,2289
0,2345
0,2403
0,2461
0,2520
0,2580
0,2641
0,2702
0,2765
0,2828
0,2892
0,2957
0,3023
0,3090
0,3158
0,3226
0,3295
0,3365
0,3436
0,3508
0,3581
0,3654
0,3729
0,3804
0,3880
0,3957
0,4035
0,4113
0,4193
0,4273
0,4354
0,4436
0,4519
0,4603
0,4688

0,5000
0,5025
0,5051
0,5077
0,5104
0,5131
0,5159
0,5187
0,5216
0,5245
0,5275
0,5305
0,5336
0,5367
0,5399
0,5431
0,5464
0,5497
0,5531
0,5565
0,5600
0,5635
0,5671
0,5707
0,5744
0,5781
0,5819
0,5857
0,5896
0,5935
0,5975
0,6015
0,6056
0,6097
0,6139
0,6181
0,6224
0,6267
0,6311
0,6355
0,6400
0,6445
0,6491
0,6537
0,6584
0,6631
0,6679
0,6727
0,6776
0,6825
0,6875

0
ruinoso
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

C
estado de
conservación

51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%

1
normal
0,3851
0,3952
0,4055
0,4158
0,4263
0,4368
0,4475
0,4582
0,4691
0,4800
0,4911
0,5022
0,5135
0,5248
0,5363
0,5478
0,5595
0,5712
0,5831
0,5950
0,6071
0,6192
0,6315
0,6438
0,6563
0,6688
0,6815
0,6942
0,7071
0,7200
0,7331
0,7462
0,7595
0,7728
0,7863
0,7998
0,8135
0,8272
0,8411
0,8550
0,8691
0,8832
0,8975
0,9118
0,9263
0,9408
0,9555
0,9702
0,9851
1,0000

0,85
0,5
regular
deficiente
antigüedad
0,4773
0,4859
0,4946
0,5034
0,5123
0,5213
0,5303
0,5395
0,5487
0,5580
0,5674
0,5769
0,5864
0,5961
0,6058
0,6156
0,6255
0,6355
0,6456
0,6558
0,6660
0,6763
0,6867
0,6972
0,7078
0,7185
0,7292
0,7401
0,7510
0,7620
0,7731
0,7843
0,7955
0,8069
0,8183
0,8298
0,8414
0,8531
0,8649
0,8768
0,8887
0,9007
0,9128
0,9250
0,9373
0,9497
0,9621
0,9747
0,9873
1,0000

0,6925
0,6976
0,7027
0,7079
0,7131
0,7184
0,7237
0,7291
0,7345
0,7400
0,7455
0,7511
0,7567
0,7624
0,7681
0,7739
0,7797
0,7856
0,7915
0,7975
0,8035
0,8096
0,8157
0,8219
0,8281
0,8344
0,8407
0,8471
0,8535
0,8600
0,8665
0,8731
0,8797
0,8864
0,8931
0,8999
0,9067
0,9136
0,9205
0,9275
0,9345
0,9416
0,9487
0,9559
0,9631
0,9704
0,9777
0,9851
0,9925
1,0000
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0
ruinoso
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
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La aplicació de la formulació:

1–βF
HC = ---------1-βi F
requereix determinar el coeficient β del model que hom pretén valorar, que es pot calcular directament o
obtenir-lo de la taula anterior, i també requereix necessariament determinar els diferents coeficients βi de totes
i cadascuna de les mostres utilitzades. Es, per tant necessari que per a cada mostra es disposi de les condicions
que permetin determinar-lo, que son el estat de conservació i antiguitat. I cas de que els immobles hagin estat
objecte de rehabilitació, la data d’aquesta i la seva intensitat.
Les condicions de semblança que afecten únicament a la construcció i no a la totalitat de l’immoble cal aplicar-les
a la part del valor que correspon a la construcció i no al valor total. Por aquesta raó el RVLS 1492/2011 estableix
el coeficient F, que es el quocient entre el valor de la construcció Vc respecto del valor total de la propietat
característic de la zona, expressat en tant por ù.

F = Vc/Vv
Un procediment similar es pot utilitzar per a tots els coeficients d’homogeneïtzació que afecten únicament al
valor de la construcció.
La utilització d’altres coeficients que afecten només al valor de la construcció, es pot efectuar, i es convenient
que així es faci, utilitzant els mateixos criteris que per al coeficient Hc.
Coeficient d’homogeneïtzació por qualitat de la construcció, HQ:
Cal establir la comparació en base als components de la construcció segons models reconeguts (BEC, EME-DOS,
Construc, o d’altres) i es determinarà la diferencia en % en relació amb el objecte a valorar, en un interval no
superior al 15%, en més o en menys, salvat d’excepcions justificades.
El coeficient de comparació por qualitat de la Construcció establert d’aquesta manera es pot denominar α per a
el objecte a valorar y αi per a cadascuna de les mostres.
El coeficient de homogeneïtzació por qualitat de la construcció es:

HQ = 1+((1-α*F)/(1-αi*F)/(1-b)
El denominador (1-b) pondera el benefici del promotor en la introducció de millores a la edificació.
Coeficient d’homogeneïtzació per instal·lacions o equipament, Hi:
S’establirà la comparació en base als components de la construcció segons models reconeguts (BEC, EME-DOS,
Construc, o d’altres) i es determinarà la diferencia en % en relació amb l’objecte a valorar, en un interval no
superior al 15%, en més o en menys salvat d’excepcions justificades..
Al coeficient de comparació per instal·lacions o equipaments, establert d’aquesta manera sel pot denominar δ
per a l’objecte a valorar i δi para cadascuna de les mostres.
El coeficient de homogeneïtzació por qualitat de la construcció es:

Hi = 1+((1- δi*F)/(1- δ*F)/(1-b)
El denominador (1-b) pondera el beneficio del promotor en la introducció de millores en la edificació, en aquest
cas instal·lacions i equipaments.
Altres coeficients de homogeneïtzació que hom pot utilitzar fan referència altres condiciones de semblança que
poden afectar al valor de les edificacions.
Habitabilitat, ITE i compliment CTE.
Condicions d’habitabilitat. Disposició de cèdula d’habitabilitat.
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La apreciació en el mercat de que una vivenda te totes las condicions d’habitabilitat requerides i està al corrent
en la inspecció tècnica d’edificis havent-la superat satisfactòriament es una condició que influeix en el valor total
de la vivenda. El coeficient te que diferenciar entre habitatges en las distintes situacions d’aquesta condició de
semblança.
Hh : Disposa (no disposa) de cèdula d’habitabilitat o reuneix els requisits para obtenir-la (+ITE) (+CTE).

Accessibilitat
El compliment dels requisits de accessibilitat es una condició de semblança que en algunes ocasions pot influir en
el valor de mercat.
Coeficient d’accessibilitat, Ha : reuneix (no reuneix) els requisits d’accessibilitat CTE
Eficiència energètica, disponibilitat de certificat d’ ecoeficiencia.
Es tracta d’una condició de semblança que apareix en el mercat de una manera emergent, i que relaciona el valor
del immoble amb el compliment de la normativa sobre ecoeficiencia, emissions contaminants i con el consumo
energètic (graus A, B, C, D, E, F G).
Un consum energètic superior al valor estàndard es factor que condiciona a la baixa el valor, una edificació
coeficient o amb un consum moderat, baix o nul, te un major valor.
Es possible obtenir el coeficient de tres maneres:
•
Considerant la apreciació del mercat en base a una mostra representativa d’immobles en condiciones
diverses.
•
Actualitzant la diferencia de consum energètic, como element de variació del valor total (DFC).
•
Avaluant el cost de la rehabilitació energètica.
El coeficient a utilitzar serà el menor dels que s’obtingui de la aplicació dels tres mètodes.
Coeficient de eficiència energètica, Hef: disposa (no disposa) de certificació de ecoeficiencia i nivell d’eficiència
(A, B , C, D, F, G..)
Fitxa prestacional:
La fitxa prestacional es un document acreditatiu de les condicions tècniques de l’immoble.
Es tracta d’un instrument d’implantació generalitzada en la transmissió d’immobles de oficines representatives i
que de manera progressiva s’anirà generalitzant en la resta del mercat per a atorgar al comprador una
informació objectiva sobre les característiques de l’immoble.
Es un document que permet optimitzar l’oferta d’immobles.
Coeficient de fitxa prestacional, Hfp: disposa de fitxa de prestacions (a determinar i detallar)
Altres condicions de semblança, atributs o prestacions:
L’evolució del mercat immobiliari, a partir de una major cultura del usuari, pot fer necessari utilitzar altres
condicions de semblança si el avaluador considera que existeixen atributs o prestacions que influeixen en el
valor, en aquest cas caldrà considerar-les i establir el coeficient que, justificadament i d’acord amb l’estudi de
mercat realitzat, correspongui al model que es valora i a cada una de les mostres de l’estudi.
Coeficient Hot : a determinar pel taxador.
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Exemple de taula resumen d’homogeneïtzació.

resumen homogeneización muestras de mercado

valor de mercado
homogeneizado
de cada muestra.

homogeneización
total coeficientes
de
homogenización

otras condiciones de
semejanza

certificación eficiencia
energética

otras condiciones de semejanza
(campos discrecionales)

instalaciones y
equipamiento
antigüedad (edad
efectiva), estado de
conservación
habitabilidad

calidad constructiva

condiciones de
semejanza que
afectan a la
construcción.

CH

VI

0,90

1,00

0,95

1,00

1,09

1,09

1,09 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,1010

2.849,56

2

2.904,76

1,00

0,90

1,00

0,95

1,00

1,00

1,06

1,08 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,9756

2.833,90

3

2.644,44

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,03

1,00

1,09 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,0109

2.673,24

4

2.796,88

1,00

0,90

1,00

1,00

0,95

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,8570

2.397,02

5

2.896,10

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,9021

2.612,69

6

2.829,55

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,9021

2.552,65

7

2.831,58

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,9021

2.554,48

8

2.792,00

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,9021

2.518,78

9

3.400,00

1,00

0,90

0,85

1,00

1,00

1,00

0,97

1,01 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,7524

2.558,04

10

3.260,00

1,00

0,90

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,01 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,8203

2.674,07

11

3.031,58

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

1,07 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,9364

2.838,92

12

3.558,82

1,00

0,90

1,00

0,85

0,95

1,00

1,00

1,02 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,7418

2.639,96

13

2.975,00

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

0,97

0,97

1,02 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,8692

2.585,88

14

3.028,57

1,00

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

1,03

1,01 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,8414

2.548,32

15

3.098,04

1,00

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,8917

2.762,49

16

4.042,86

1,00

0,90

0,90

0,85

0,95

1,00

1,00

1,01 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,6605

2.670,43

promedio

3.042,40

Valor de mercado homogeneizado (referido a viviendas en edificio plurifamiliar, en el emplazamiento que se
valora)

2.641,90

ficha prestacional

1,00

accesibilidad

2.588,24

superficie

1

ubicación

HF HM HE HU Hs HQ HI Hc Hh Ha Hef Hfp Hot

situación

precio
unitario

venta / oferta

Muestra
nº

fecha muestra

noviembre 2011

condiciones de semejanza que
afectan al inmueble (suelo y
construcción)

vivienda en edificio
plurifamiliar

municipi.:
Vilanova del
Mar

El promedio de los valores de mercado homogenizados constituye una indicación de valor, ya que se trata de muestras
homogeneizadas: es el valor de mercado.

∑ Vi/n

Valor del sòl edificat:
El valor del sòl edificat es el major entre:
•
•

El valor de la edificació existent calculat segons el mètode de comparació.
El valor del sòl vacant calculat pel mètode residual (en aquest cas el valor de mercat por comparació estarà
referit a una edificació nova actual, d’acord amb el millor i mes intensiu us permès)
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Valoració de sòls urbanitzats en actuacions de reforma.
30

S’estableix a l’apartat 3 de l’article 24 i es determina que en aquests casos, per a valorar el sòl es consideraran
els usos i edificabilitats atribuïts per l’ordenació d’origen, i no per l’ordenació proposada en l’actuació de
reforma.
Hom entén que el legislador va pensar en el valor a efectes expropiatoris, ja que en cas contrari el valor hauria
d’obtenir-se en funció de les edificabilitats, usos i càrregues establerts per la nova ordenació tal como s’indica a
l’art. 27.
Es tracta d’una contradicció que genera interpretacions contradictòries poc desitjables. Hauria estat desitjable
que aquest matís s’hagués introduït en el text de la llei, de manera que el text del art. 24.3 no hauria de
contradir-se amb la resta de l’articulat.
El RVLS ha incidit en aquest aspecte, remetent la valoració a l’art. 24.

Valoració de sòl en règim d’equidistribució de beneficis i càrregues.
Aquesta finalitat de valoració es desenvolupa a l’art. 27. I estableix dos supòsits:

31

En el primer supòsit es tracta de comparar el valor dels sòls aportats pels propietaris entre sí i amb les
aportacions dineràries del promotor (agent urbanitzador), i s’estableix que la valoració es faci en la hipòtesi de
que l’actuació estes acabada i per tant el valor serà el que correspongui a solars edificables, calculat pel mètode
residual estàtic.
En el segon apartat, s’ estableixen els criteris per a determinar les compensacions dineràries a que tenen dret els
propietaris que són expulsats d’un àmbit d’equidistribució i es prescriu com a mètode de càlcul el residual
dinàmic, tot i que no explícitament.
En aquests supòsits, el valor del sòl serà:

El calculat pel mètode residual estàtic descomptades les despeses d’urbanització (tots els costos i
despeses) incrementats per la taxa d’actualització corresponent (Taxa lliure de risc més prima de risc).
Aquesta indemnització és procedent siguin quines siguin les causes que motiven l’exclusió i que moltes d’elles
derivaran de les legislacions urbanístiques autonòmiques, per tant quan l’expulsió de l’equidistribució porta
causa, per exemple, de resultes en l’adjudicació de parcel·la inferior a la mínima, o a la unitat de projecte
mínima, o per l’execució d’ un sistema o d’ un projecte que la motivi. El procediment serà sempre el mateix.
No queda clar, si los propietaris de sòls edificats exclosos d’una equidistribució, que en la pràctica son
“expropiats”, poden invocar l’aplicació de l’art. 24.2, i exigir que es valorin les seves finques pel mètode de
comparació, en cas de resultar-ne un valor superior al calculat per al sòl pel el mètode residual, però el RVLS
sembla facilitar-ho així.
Cal entendre que sí que poden invocar-lo, en compliment de l’art. 22.2, que independitza el càlcul del valor de la
causa de la valoració i de l’instrument legal que el motivi, és a dir, si el valor de mercat de l’immoble, del qual es

30

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el método residual a que se
refieren los apartados anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación su situación de origen.
31

27.1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones de suelo de los
propietarios participes en una actuación de urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 1
del articulo 8, para ponderarlas entre si o con las aportaciones del promotor, a los efectos del reparto de los beneficios y
cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la
actuación.
2.
En caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelar resultantes de una actuación de
urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera
terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y
la prima de riesgo.
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veu privat un propietari exclòs, és major que el valor del sòl més el valor de la construcció tal com s’avalua en
l’equidistribució, hauria d’indemnitzar-se pel valor de mercat calculat segons l’art. 24.
Malgrat això, l’ art. 27 no remet a l’art. 24, la qual cosa prova que la llei no havia previst aquest supòsit, tot i ser
molt freqüent.

Valor de les Construccions, instal·lacions i plantacions en sòl rural (art. 22.3.)
Els edificis, plantacions i instal·lacions es taxen amb independència del sòl, sempre i quan siguin compatibles i no
s’hagin tingut en compte en la valoració del sòl.
Es taxaran pel mètode del cost que s’estableix a l’ECO/805/2003 si la valoració esta referida a una data compresa
entre el 1 de juliol de 2007 i el 9 de novembre de 2011, i pel mecanisme previst a l’article 18 del RVLS si la data és
posterior.
Son d’aplicació els criteris de depreciació que s’han detallat per l’homogeneïtzació de les mostres, especialment
en el que fa referència als coeficients β, a partir de l’estat de conservació i antiguitat de les construccions.

Valoració d’edificacions en sòl urbanitzat art. 24.2.a).
En el sòl urbanitzat les edificacions, construccions i instal·lacions (que s’ajusten a la legalitat) es taxaran
conjuntament amb el sòl. Ja s’ha dit que es tracta d’una novetat, ja que fins ara es taxaven separadament.
Quan es valoren separadament del sòl, les construccions es taxaran pel mètode del cost de l’art. 18 del RVLS.
Les edificacions que no s’haguessin realitzat conforme a l’ordenació urbanística, ni hagin estat legalitzades, es
consideraran no ajustades a la legalitat i per tant no estan compreses en els supòsits de valoració continguts a la
llei. Cal entendre que el seu valor no es considera.
Les edificacions i construccions que hagin quedat incurses en la situació de fora d’ordenació, veuran reduït el seu
valor en proporció al temps transcorregut de la seva vida útil.
Aquest criteri és redundant si es refereix únicament a les construccions, ja que aquesta reducció ja s’aplica en
tots els casos, aplicant la depreciació corresponent per antiguitat. Cal entendre, per tant, que se refereix al cas
de taxació conjunta de sòl i construcció, i que per tant aquesta reducció s’aplica (també) al sòl. Tots els
operadors així ho estan considerant.
No és un criteri nou, sinó que ja s’establia a la llei 1/92.

Valoració de concessions administratives i drets reals:
La seva valoració es realitzarà segons les disposicions d’expropiació i subsidiàriament segons les normes de dret
administratiu, civil o fiscal.
És a dir, segons l’ECO/805/2003 i atenent les segones només subsidiàriament segons l’impost de successions.
L’expropiació d’una finca amb càrregues donarà opció a l’expropiant a les dues opcions següents:
•
taxar el ple domini i que un òrgan judicial el distribueixi entre els titulars, o
•
fixar l’apreuament de cadascun dels titulars de drets.
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Valoración del suelo susceptible de ser urbanizado.
En los casos de suelos no urbanizados, pero susceptibles de ser urbanizados, objeto de expropiación,
los propietarios tienen una serie de derechos indemnizables que son:
El valor del suelo rural VSR:
Que se obtiene en todos los casos por el método de capitalización de las rentas agrarias
reales o potenciales, y que puede multiplicarse por un coeficiente (comprendido entre 1 y 2)
Lo que será más discutido es la aplicación del coeficiente, su cuantía, la determinación de
las rentas netas y la tasa a aplicar.
Y además:

Si no se ha iniciado el proceso urbanizador:
la indemnización de la facultad de participar en la urbanización.
Que se valorara del siguiente modo:
(F – VSR) x coef. Cesión.
Siendo:






F: valor del suelo urbanizado. VRS
VSR: valor del suelo rural.
Coef: Cesión porcentaje fijado por la legislación autonómica de
cesión obligatoria en suelos urbanizables, entre el 5 y el 15 %.

Es decir en el supuesto de que la cesión de aprovechamiento esté establecida en el 10
%, la indemnización total del propietario del suelo será:
VI = VSR + ((F-VSR) x 0,1) =
VI = (VMc x coef 1) + (F-((VMc x coef 1) x 0,1))

Si se ha iniciado el proceso urbanizador:
La indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de
edificación.
Que es el mayor de los dos valores siguientes:
a)
costes y gastos realizados capitalizados:
+coste de proyectos
+coste de obras realizadas
+coste de indemnizaciones
Esa suma se multiplica por (1 + i)n ; Siendo: i = TLR + PR y n el número de periodos de
tiempo transcurridos desde que ese produjo el pago que se indemniza hasta la
fecha a que se refiere la valoración.
b) Valor de los derechos adquiridos por aplicación del coeficiente entre 0 y 1 con diez
grados y aplicar este valor sobre el valor del suelo urbanizado calculado por el
método residual. El procedimiento es el siguiente:
•
Primero se aplica el método residual estático para determinar el valor
del suelo urbanizado:
•
Y a continuación se aplica el coeficiente (entre 0 y 1) para determinar
el valor del suelo en su estado real, a medio urbanizar:
VIP = coef. X VRS
Estas dos últimas indemnizaciones, a) y b), son alternativas, aplicándose en el último caso la mayor
de las dos.
También puede suceder que la segunda indemnización no corresponda al propietario del suelo totalmente libre
ya que habrán de deducirse los honorarios del agente urbanizador si lo hubiere.
En total lo que le corresponde percibir como indemnización al propietario del suelo que ha iniciado el proceso
urbanizador es el valor del suelo rural más el valor de la indemnización de la iniciativa de la promoción:
VI = VSR + VIP = (VMc x coef 1) + (F x coef 2), o bien
VI = VSR + ((F-VSR) x 0,1) = (VMc x coef 1) + (F-((VMc x coef 1) x 0,1)), si fuera mayor.
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Conclusions.
A mode de conclusió, l’opinió d’un arquitecte especialista en urbanisme i valoracions:
En referència a la Llei de Sòl 2/2008 i el seu reglament RVLS 1492/2011:

o

Als professionals de l’urbanisme i les valoracions urbanístiques sens fa difícil entendre, i explicar als operadors, la variabilitat
del marc legal, lleis i normes, que sotmeses a continus canvis, no sempre suficientment justificats i casi sempre inoportuns
son generadors d’una percepció de poca seguretat jurídica.
Una ciència que veu els resultats a llarg termini com es l’urbanisme requereix una major estabilitat normativa.

o

La LS 2/2008 millora i aclareix conceptualment, les valoracions en sòls urbanitzats, i abandona qualsevol referència al valor
cadastral i les NTVC,
El RVLS estableix un nou mecanisme de càlcul del valor de repercussió similar, molt similar al de les NTVC, l’aplicació del qual
és molt vulnerable a la discrecionalitat i a la controvèrsia en els sòl vacants.
Aquest mecanismes no estan adequats als criteris de valoració homologats per la Normativa Europea de Valoracions.

o

El RVLS millora tècnicament els mecanismes del mètode de comparació amb el mercat. Adequa la valoració dels sòls edificats
al valor de mercat a l’acceptar la valoració d’ immobles pel mètode de comparació. Fa aportacions tècniques al mètode de
comparança especialment en el que fa referència als mecanisme d’homogeneïtzació de les mostres.

o

El RVLS introdueix millores tècniques en la valoració dels sòls rurals, que, no obstant continua sent exageradament depenent
de la taxa lliure de risc, la qual cosa deriva en una gran variabilitat dels valors obtinguts, que no es correspon amb la realitat
del mercat.

o

Tant la LS 2/2008 com el RVLS contenen algunes imprecisions en el càlcul del valor de les indemnitzacions als propietaris
exclosos en les operacions d’equidistribució.

o

La LS 2/2008 deixa escapar una oportunitat immillorable per a implementar un sistema que permeti que la col·lectivitat
participi en les plusvàlues derivades de la transformació urbanística de manera uniforme i igualitària, ja que no estableix un
mecanisme igual per a tots els casos de transformació de sòl, i que sigui independent del sistema de gestió. Tampoc deixa lloc
a que les legislacions urbanístiques ho puguin fer.

o

La LS 2/2008 pot resulta discriminatòria en la seva aplicació pràctica, o al menys deixa un marge de discrecionalitat, en el
sentit de “premiar” els propietaris de sòl que arribin a urbanitzar per si mateixos, o que no estiguin sotmesos a expropiació, i
“castigar” als propietaris de sòl sotmesos a expropiació o que no tinguin possibilitat d’urbanitzar. Accentua la denominada
“loteria del planejament” estenent-la a la “loteria de la gestió”, i genera un grau encara més alt d’inseguretat i risc en el tràfic
jurídic, possibilitant tractes discriminatoris i arbitrarietat.

o

El marc legal que constitueix la LS 2/2008 i el RVLS 1392/2011, Impossibilita, en la pràctica, el finançament del procés
d’urbanització, al despullar del valor del sòl el dret a l’aprofitament urbanístic, provocant amb això que el sòl no sigui garantia
suficient en el mercat hipotecari fins al final del procés urbanitzador. Acció que ha expulsat del mercat financer la gestió de
sòl, de manera precipitada, generant desajustos de transcendència coneguda, i que ha fet augmentar la percepció de
inseguretat jurídica d’alguns operadors.

o

La LS 2/2008 no estableix, de manera suficient, els mecanismes necessaris per a aconseguir alguns dels objectius que pretén:
• control del preu del sòl i evitar l’especulació.
• fer més difícil la corrupció.
El RVLS 1492/2011, no aporta res de nou en aquests aspectes.

o

El RVLS 1492/2011, en la valoració del sòl urbanitzat vacant, y concretament en el càlcul del valor de repercussió, estableix
una formulació poc científica, i molt vulnerable a la discrecionalitat i a interpretacions diverses. el que pot derivar en una
major judicializació del procediments, i amb mes inseguretat jurídica.

o

La LS 2/2008, en el règim transitori “s’oblida” dels sòls urbans als quals els poden faltar els elements necessaris per a ser
considerats sòls urbanitzats, que, caso d’existir, haurien de valorar-se com a rurals, mentre que els urbanitzables no
urbanitzats continuaran valorant-se durant tres anys amb la LRSV 6/98. El reglament no ha aclarit aquesta qüestió.

Pere González Nebreda;
Arquitecte
Diplomat Universitari en Arquitectura Legal y Forense

Valoracions urbanístiques segons el RD 1492 /2011 RVLS. Llei de sòl 2/2008
©Pere González Nebreda, 2012, nebreda@coac.net

Pàgina 32

Valoració del sòl a la Llei del sòl 8/2007 (RDL 2/2008, Text
refós de la Llei del sòl).)

Problemàtica del mètode residual dinàmic
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La valoració del sòl urbanitzat
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
ASPECTES GENERALS DEL REGLAMENT DE VALORACIONS :
DESPROPORCIÓ DEL CONTINGUT DEL REGLAMENT
- VALORACIÓ RURAL:
10 pàgines ; 12 articles
- INDEMNITZACIONS ART.25 i 26:
2 pàgines; 2 articles
- VALORACIO URBANITZAT:
6 pàgines; 9 articles

METODOLOGIA EXCESSIVAMENT COMPLEXE DE VALORACIÓ DEL SÒL
RURAL
REDEFINEIX ELS MÈTODES CLÀSICS DE VALORACIÓ (M. Residual Estàtic
i M. de Comparació, M. Capitalització de rendiments en sòl rural).
Es defineixen millor que a la O.M. ECO/805/2003 ? Aporten alguna avantatge ?

DEFINEIX DE MANERA MÉS PRECISA L’EDIFICABILITAT
NO SOLUCIONA ELS PROBLEMES PRÀCTICS DE L’APLICACIÓ DE LA
LLEI. Exemples:
- Frontera entre Sòl urbanitzat / sòl rural en sòl urbà.
- Expropiació parcial sense afectar a l’edificabilitat de la finca
- Deducció del valor de mercat de les indemnitzacions per lloguers
- Valoració segons ‘situación de origen’

La valoració del sòl urbanitzat
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
ASPECTES PRINCIPALS QUE APORTA EL REGLAMENT DE
VALORACIONS EN SÒL URBANITZAT:
DEFINICIO DELS MÈTODES DE VALORACIÓ QUE LA LLEI DEL SÒL
REMETIA A L’ ORDRE MINISTERIAL ECO/805/2003.
- MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC
- MÈTODE DE COMPARACIÓ
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE VALORACIÓ:
-CÀLCUL DE L’EDIFICABILITAT MITJANA
-DEDUCCIÓ DE COSTOS D’URBANITZACIÓ I ALTRES DEDUCCIONS
-VALORACIO REFERIDA A ‘ORIGEN’
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RDL 2/2008

REGLAMENT

Valoració de mercat
Mètode de comparació

Valoració de mercat
Mètode de comparació

- segons ECO/805/2003

segons Reglament

Mètode Residual Estàtic

Mètode Residual Estàtic
segons Reglament

segons ECO/805/2003
VR = Vv (1-b) - ∑Costos

Edificabilitat mitjana

VRS =

Edificabilitat mitjana

(no defineix si EBRUTA o ENETA)
Sessió / Mòdul / Unitat...

Vv
− Vc
K

EM =

∑

Ei ⋅ Si ⋅ VRSi
VRS r
SA − SD

RDL 2/2008, texto refundido de la ley de suelo

VALORACIÓ DEL SÒL
Es valora en funció de les
expectatives urbanístiques

Es valora en funció de la
situació real

Exposició de motius de la Llei 8/2007:
“Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en
un futuro incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y
categorías urbanísticas de suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones
básicas ya mencionadas:
-hay un suelo rural, esto es, aquél que no está funcionalmente integrado en la
trama urbana,
-y otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y
adecuadamente transformado por la urbanización.
Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo así que sólo en el segundo
dicha naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho destino ya se ha
hecho realidad. Desde esta perspectiva, los criterios de valoración establecidos
persiguen determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor
de sustitución del inmueble en el mercado por otro similar en su misma
situación”.

RDL 2/2008, texto refundido de la ley de suelo

VALORACIÓ DEL SÒL
1. CRITERIS BÁSICS DE VALORACIÓ
Es valora en funció de les
expectatives urbanístiques

Es valora en funció de la
situació real

RDL 2/2008, texto refundido de la ley de suelo

VALORACIÓ DEL SÒL

RDL 2/2008, texto refundido de la ley de suelo

VALORACIÓ DEL SÒL
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T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
art. 23

VALORACIÓ EN EL SÒL RURAL

Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea
superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la
valoración.

V .Rústico =

renta anual de la tierra
%

El valor del sòl rural així obtingut podrà ser corregit a l’alça fins un màxim del doble en
funció de factors objectius de localització, com la accessibilitat a nuclis de població o a centres
de activitat econòmica o la ubicació en entorns de singular valor ambiental o paisatgístic, quina
aplicació i ponderació haurà de ser justificada en el corresponent expedient de valoració, tot
això en els terminis que reglamentàriament s’estableixin.

Coeficient en funció:

- proximitat a nuclis de poblacions
- entorns paisatgístics, ambientals, etc.

Valor màxim=

valor de explotació x coef. ≤ 2
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art. 24 VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT

V.SÒL = (Superficie x Edificabilitat x V.repercussió) – càrregues pendents

• Amb edificabilitat segons Pla

• Mètode Residual Estàtic

• Sense edificabilitat

EM =

∑

Ei ⋅ Si ⋅ VRSi
VRS r
SA − SD

VRS =

Vv
− Vc
K
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art. 24 VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT
Art. 24.1 SUELO URBANIZADO NO EDIFICAT
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que
la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en
situación de ruina física:
(cas PARCEL.LES EDIFICABLES)
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a
la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de
vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio
máximo en venta o alquiler.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según
el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la
edificabilidad prevista.
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art. 24 VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT
Art. 24.1 SUELO URBANIZADO NO EDIFICAT
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que
la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en
situación de ruina física:
(cas PARCEL.LES SENSE EDIFICABILITAT )
a) Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la
ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso
mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías
la ordenación urbanística los haya incluido.
Reforma Llei d’Urbanisme (modificació D. Add.3ª):
En el cas de terrenys
reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública que no estiguin
compresos en cap àmbit d’actuació urbanística, es considera com a àmbit
espacial homogeni cadascuna de les zones d’assignació d’usos detallats,
públics i privats, que el pla d’ordenació urbanística municipal delimita en sòl
urbà (art.65bis)

La valoració del sòl urbanitzat
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Càlcul de l’ aprofitament del Polígon fiscal

Art. 21 reglament

(cas PARCEL·LES SENSE EDIFICABILITAT)

EM =
EM=
Ei =
Si=

∑

Ei ⋅ S i ⋅ VRSi
VRS r
SA − SD

Edificabilitat mitjana de l’àmbit espacial homogeni (m2 sostre/ m2 sòl)
Edificabilitat de cada parcel·la (m2 sostre/ m2 sòl)
Superfície de sòl de cada parcel·la (m2 sòl)

VRSi= Valor de repercussió corresponent a l’ús assignat a cada parcel·la (€/ m2 st)
VRSr= Valor de repercussió corresponent a l’ús de referència adoptat per a legislació
urbanística per comparar amb la resta d’usos (€/ m2 st)

SA=
SD=

Superfície de sòl de l’àmbit espacial homogeni -polígon fiscal- (m2 s)
Superfície de sòl dotacional públic existent en el àmbit espacial homogeni (m2 s)

(No comptabilitzar equipaments privats, ni sistemes pendents)

La valoració del sòl urbanitzat
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC

VRS =
K= 1,4:

Vv
− Vc
K

- cas general:
Pondera la totalitat de despeses generals, inclòs finançament,
gestió i promoció, així com beneficis normals de promoció.

K de 1,2 a 1,4 :

- parcel·les per a unifamiliars en municipis d’escassa dinàmica
- parcel·les per a Habitatges Protegits (HPO, HPC)
- Naus industrials
- edificis en explotació econòmica
(motius que justifiquin reduir les despeses generals tals com la tipologia i
qualitat o una menor dinàmica de mercat).

K de 1,4 a 1,5 :

- extraordinària localització
- forta dinàmica immobiliària
- alta qualitat de la tipologia
- termini previst comercialització, risc previsible
(altres motius que justifiquin augmentar les despeses generals)
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MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC

VRS =
% DESPESES

Vv
− Vc
K

HABITATGE LLIURE

Q.Alta Q.Mitj Q.Senz
Cost de Construcció
Contracta BEC 4art T 2011

Plurif.luxe

HABITATGE PROTEGIT

Plurif. Mitjana Plurif. Senzilla

HPC

HPO RG

HPO RE

771,21

1.481,28

1.054,06

832,07

832,07

771,21

Seguretat i Salut + control q.

2,0%

2,0%

29,63

21,08

16,64

16,64

15,42

15,42

Honoraris professionals

14,0% 12,0% 10,0%

207,38

126,49

83,21

83,21

77,12

77,12

Permisos i taxes

4,0%

3,5%

3,0%

59,25

36,89

24,96

24,96

23,14

23,14

Assegurança desenal

4,0%

3,5%

3,0%

59,25

36,89

24,96

24,96

23,14

23,14

altres despeses

3,0%

3,0%

3,0%

44,44

31,62

24,96

24,96

23,14

23,14

1.881,23

1.307,03

1.006,80

1.006,80

933,16

933,16

1,27

1,24

1,21

1,21

1,21

1,21

7.000,00

3.500,00

2.500,00

2.461,38

1.591,19

1.398,51

1,5

1,4

1,4

1,4

1,25

1,2

2.785,44

1.192,97

778,91

751,32

339,79

232,26

40%

34%

31%

31%

21%

17%

2,0%

Cost de Constr. + Despeses

0,82

Valor de venda (€/m2 c)
Coeficient 'K'
Valor de repercussió (€/m2 st)
% VR / VV

La valoració del sòl subjecte a transformació
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
CATEGORÍA URBANÍSTICA

SÒL URBANITZABLE

SITUACIÓ FÍSICA

MÈTODE
DE VALORACIÓ

VALORACIÓ

SÒL RURAL

(LS 8/2007)

SÒL URBANITZABLE

(D. Transitòria 3ª
de la LS 8/2007)

DELIMITAT

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

Capitalització de la renda

+ indemnitzacions art. 25 i 26 LS
•

VR cadastral x Aprofitament mig

•

VR mercat x Aprofitament mig

SÒL URBANITZABLE
NO DELIMITAT

SÒL RURAL

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

SÒL NO URBANITZABLE

SÒL RURAL

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

Ley 10/2003 y LRSV 6/1998:
Ponència cadastral si vigent
o Residual Dinàmic
art.23

art.23

Capitalització de la renda
Capitalització de la renda

INDEMNIZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR EN ACTUACIONS
DE NOVA URBANIZACIÓ O DE LA INICIATIVA DE PROMOCIONS
El sòl en situació rural subjecte a transformació urbanística, la privació de
la facultat de participar en la execució de les actuacions de nova
urbanització s’haurà d’indemnitzar.
La quantitat te caràcter d’ indemnització i no forma part del valor del sòl:
Valoració= V. sòl rural + Indemnització (art. 25 o 26)

La valoració
La valoració
del sòl subjecte
del sòl urbanitzat
a transformació
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
Valoració d’Actuacions de nova urbanització
art. 25 INDEMNIZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR
EN ACTUACIONS DE NOVA URBANIZACIÓ
1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de
nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la
actuación y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo
correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia.
b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio
de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del
suelo o reduciendo su edificabilidad.
c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos
antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para
dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas
imputables a la Administración.
d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al
ejercicio de la facultad.

La valoració
La valoració
del sòl subjecte
del sòl urbanitzat
a transformació
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
art. 25 INDEMNIZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR
EN ACTUACIONS DE NOVA URBANIZACIÓ
2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la
actuación o alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo
porcentaje que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
para la participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo
previsto en la letra b del apartado primero del artículo 16 de esta Ley:
a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le
correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de
esta facultad.
b) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera terminada
la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.
•Si s’impedeix el dret:
V. Indemnització= 10% (*) diferència (Vs urbanitzat – Vs rural)
(*) % que determina la legislació autonòmica por la cessió d’aprofitament

La valoració
La valoració
del sòl subjecte
del sòl urbanitzat
a transformació
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
art. 26 INDEMNIZACIÓ DE L’ INICIATIVA I LA PROMOCIÓ DE ACTUACIONS
D’URBANITZACIÓ O D’EDIFICACIÓ:
Abans d’iniciar l’actuació:
• Despeses i costos incrementats per taxa lliure de risc + prima de risc.
(projectes, obres realitzades, indemnitzacions)
Amb l’actuació iniciada, el valor superior entre:
• Despeses i costos incrementats per taxa lliure de risc + prima de risc.
• Valor (entre 0 y 1) proporcional al grau d’execució de la urbanització:
•
Si s’impedeix la finalització:
% de obra (V. sòl urbanitzat – V. sòl d’origen)
•

Si únicament s’alteren les condicions:
Disminució del valor

La valoració
del sòl urbanitzat
La valoració
del sòl subjecte
a transformació

T.
T. Refós
Refós de
de la
la Llei
Llei del
del sòl
sòl (RDL
(RDL 2/2008)
2/2008) ii Reglament
Reglament de
de valoracions
valoracions (RD
(RD 1492/2011
1492/2011 ))
Disposició Transitòria 3ª de la Llei 8/2007
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (Disposición Transitoria)
2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de esta Ley, formen parte del suelo
urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya
establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas
establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y
Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo,
siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no
hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por
causa imputable a la Administración o a terceros.
De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de cinco años
contados desde la entrada en vigor de esta Ley.
(Modificació RDL 20/2011, 30 de desembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la correción del déficit público).
Llei 8/2007 va entrar en vigor l’1 de juliol 2007, per tant, si no hi han terminis expressos en
el planejament, aplicant els 5 anys, ja no és aplicable la D Transitòria 3ª des del 1 de
juliol de 2012

La valoració
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a transformació
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
Disposició Transitòria 3ª de la Llei 8/2007
Artículo 27 (ley 6/1998). Valor del suelo urbanizable delimitado
“El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el

planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por
aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión en
polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En el supuesto de
que la ponencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo se
obtendrá por aplicación de éstos a la superficie correspondiente. De dichos valores se
deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran
deducido en su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias. ”.
En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias
catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones urbanísticas
tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor del suelo se determinará de
conformidad con el método residual dinámico definido en la normativa hipotecaria,
considerando en todo caso los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley.
En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos del cálculo y aquellas
expectativas cuya presencia no esté asegurada.

La valoració
La valoració
del sòl subjecte
del sòl urbanitzat
a transformació
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
Disposició Transitòria 3ª de la Llei 8/2007
Artículo 27 (ley 6/1998). Valor del suelo urbanizable delimitado
“El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el

planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por
aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión en
polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En el supuesto de
que la ponencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo se
obtendrá por aplicación de éstos a la superficie correspondiente. De dichos valores se
deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran
deducido en su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias. ”.
En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias
catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones urbanísticas
tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor del suelo se determinará de
conformidad con el método residual dinámico definido en la normativa hipotecaria,
considerando en todo caso los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley.
En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos del cálculo y aquellas
expectativas cuya presencia no esté asegurada.
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T. Refós de la Llei del
(RDL 2/2008)
i ReglamentDINÀMIC
de valoracions (RD 1492/2011 )
ELsòlMÈTODE
RESIDUAL
UTILITZACIÓ DEL MÈTODE EN VALORACIONS URBANÍSTIQUES
CÀLCUL VALOR DEL SÒL EN SÒL URBANIZABLE DELIMITAT
- EN CASOS DE PÈRDUA DE VIGÈNCIA DE LA PONÈNCIA CADASTRAL
- ÚNICAMENT SI NO HAN CADUCAT ELS TERMINIS QUE FIXA EL PLANEJAMENT

PROCEDIMENT segons ECO/805/2003:
1. ESTIMAR EL V. DE VENDA PRODUCTE FINAL
Valor de venda del sòl urbanitzat, o valor de l’edificació en el moment de la
comercialització.
2. DETERMINAR TOTS ELS COSTOS NECESSARIS DE PROMOCIÓ
Despeses d’ urbanització, Indemnització, honoraris tècnics, llicències, etc.),
•
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ELsòlMÈTODE
RESIDUAL
PROCEDIMENT segons ECO/805/2003:
3.DETERMINAR EL CALENDARI DE LA PROMOCIÓ (INGRESSOS I DESPESES)
Calendari previst de despeses (honoraris, indemnitzacions, costos urbanització, etc)
Calendari previst de vendes

4.ESTIMAR LA TAXA D’ ACTUALIZACIÓ (TIPUS LLIURE DE RISC + PRIMA DE RISC)
Rentabilidad media anual del proyecto sin tener en cuenta financiación ajena que obtendría
un promotor medio en una promoción de las características de la analizada.
Se calculará sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo.

5.

CALCULAR EL VALOR DEL SÒL APLICANT LA FORMULACIÓ

V =∑

Ej

(1+ i)

tj

−∑

Sk
(1+ i)tk
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Sk3
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tj2

tk1

Ej

Ej8
Ej9

Sk8

Ej10

Sk9

V .actualitza t =

DESPESES

Vj
(1 + i ) tj

Calendari promoció
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ELsòlMÈTODE
RESIDUAL

Primes de risc mínimes
Disposició addicional 6ª
ECO/805/2003, modificada per
EHA/3011/2007, de 24 d’octubre.
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ELsòlMÈTODE
RESIDUAL

La valoració
del sòl subjecte
a transformació
La valoració
del sòl urbanitzat
T. Refós de la Llei del
(RDL 2/2008)
i ReglamentDINÀMIC
de valoracions (RD 1492/2011 )
ELsòlMÈTODE
RESIDUAL
PROBLEMÀTICA DE L’APLICACIO DEL MÈTODE RESIDUAL DINÀMIC
1. Es basa en estimar un escenari de futur, que sovint és a 5-10 anys vista.
Cal fer hipòtesis de:
- Terminis del planejament (aprovacions, oposició veïnal, etc.)
- Dificultat i termini de la gestió urbanística. Indemnitzacions.
- Costos i terminis d’urbanització.
- Predicció de preus de venda i terminis de realització de les vendes.
Dins de 10 anys: pujaran els preus de venda per sobre l’IPC?, baixaran?
No tenim ‘bola de vidre’ per predir el futur
2. Cal fer estimacions prudents
Cal considerar diferents escenaris, i especialment el pitjor dels escenaris
No és cert que els preus pujaran perquè tothom ho creu...
Es necessari calcular probabilitats, explicar els raonaments.
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ELsòlMÈTODE
RESIDUAL
PROBLEMÀTICA DE L’APLICACIO DEL MÈTODE RESIDUAL DINÀMIC
Cap mètode elimina totalment el component de risc d’una inversió o
promoció, però cal minimitzar-lo
3. Reduir el risc basant-se en hipòtesis raonables.
Per exemple, calculant els preus en funció de la rendibilitat que generi
l’immoble per la seva activitat; no considerar revaloritzacions no justificades.
Estimació de beneficis segons escenaris:
- optimistes: els beneficis milloraran
- realistes:
els beneficis es mantindran
- pessimistes : empitjoraran
4. Reduir el risc estudiant series històriques
Estudiant series de preus habitatge deduint la inflació, poden analitzar-se
bombolles, períodes de recessió, etc.
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ELsòlMÈTODE
RESIDUAL
NECESSITAT DE TENIR REFERENCIES DE MERCAT COM A COMPROVACIÓ
REFERENCIES PREU SÒL

ARE’s

CESSIÓ
A.M.

Ha.

15%
15%
15%

ST. ADRIÀ DEL BESÒS (FRONT RIU BESÒS)

15%

STA COLOMA DE GRAMANET (LA BASTIDA)
STA COLOMA DE GRAMANET (SAFARETJOS)

15%
15%

MARESME
PINEDA CENTRE
MALGRAT DE MAR (ESCULTOR CLARÀ)

PDU / ARE
BARCELONÈS
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (LA REMUNTA)

E. BRUTA

DENSITAT

10,06

1,0

80

4,32
1,44

0,94
1,24

75
122

1,15

1,28

2,4
3,35

0,52
1,02

10%

29,85

15%

8,97

ARGENTONA (EL CROS)

15%

COMARQUES GIRONINES
FIGUERES (CTRA. DE LLERS)
FIGUERES (HORTA CAPALLERA)

m2
SOSTRE

Preu unitari
€/m2 sòl
314,03

40.889
17.894

276,43
-24,58

104

14.780

229,02

50
92

12.413
34.280

89,55
241,81

0,75

66,9

221.068

81,62

0,7

60,5

58.336

66,13

3,90

0,7

50

26.409

138,03

15%
15%

6,56
28,97

0,6
0,65

50
60

39.360
188.333

25,98
53,05

GIRONA (AVELLANEDA)
GIRONA (MAS MARROC)

15%
15%

7,79
7,73

0,61
0,44

67
50

47.541
34.021

152,24
130,22

OLOT (MAS BOSSER)

15%

8,61

0,7

50

60.308

69,89

15%
15%

1,15
2,4
2,89

0,97
0,5
0,55

100
50
50

11.177
24.325
15.932,89

74,63
55,17
48,67

BADALONA (L'ESTRELLA)
BADALONA (SANT CRIST)

PALAFRUGELL (PI I MARGALL PMU 17-19)
PALAFRUGELL (PIVERD EST SUD 1.1)
PALAFRUGELL (SUD-1,4) EL TERME

TEXT REFÓS LLEI ESTATAL DE SÒL RDL 2/2008 (LS):

CATEGORÍA URBANÍSTICA

QUADRE RESUM VALORACIÓ DEL SÒL EN EXPROPIACIONS

SITUACIÓ FÍSICA
Sòl vacant

VR x Aprofitament urbanístic de parcel·la

(amb aprofitament pla)

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

MÈTODE
DE VALORACIÓ

VALORACIÓ

SÒL

Sòl vacant sin aprofitament

URBANITZAT*

lucratiu

(uso y edificabilitat segons pla vigent)

VR x Aprofitament del entorno homogeni
(ús predominant i edificabilitat mitjana)

art.24.1

( VR= VV / k - ∑costos )

art.24.2

- Comparació de mercat

 Taxació conjunta: Sòl + edifici existent


( VR= VV / k - ∑costos )

Residual Estàtic

Major valor entre:

Immoble edificat

Residual Estàtic
art.24.1

- Residual Estático

Sòl vacant (sense valorar l’edifici)

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Sòl vacant

Reforma o renovació

Nova urbanització

SÒL
URBANITZAT*

VR x Aprofitament de origen
Major valor entre:

Immoble edificat

art.24.3

art.24.3

 Taxació conjunta: Sòl + edifici existent

- Comparació de mercat

 Sòl vacant en origen (sin valorar edifici)

- Residual Estàtic

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

SÒL RURAL

Capitalització de la renda

+ indemnitzacions art. 25 i 26 LS

SÒL RURAL

(LS 8/2007)

SÒL URBANITZABLE

(D. Transitòria 3ª
de la LS 8/2007)

SÒL URBANITZABLE
DELIMITAT

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

Capitalització de la renda

+ indemnitzacions art. 25 i 26 LS
•

VR cadastral x Aprofitament mig

•

VR mercat x Aprofitament mig

SÒL URBANITZABLE
NO DELIMITAT

SÒL RURAL

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

SÒL NO URBANITZABLE

SÒL RURAL

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

* Si la urbanització no està completa, a la valoració s’han de descomptar els deures i càrregues pendents (art. 23.1 LS).
Es valora com a sòl vacant si té edificacions il·legals o en ruïna física (art. 23.1 LS).

Residual Estàtic
( VR= VV / k - ∑costos )

(ús i edificabilitat segons pla anterior)

Ley 10/2003 y LRSV 6/1998:
Ponència cadastral si vigent
o Residual Dinàmic
art.23

art.23

Capitalització de la renda
Capitalització de la renda
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Planejament urbanístic I
La documentació i la tramitació dels plans urbanístics, un entrebanc?
Laia Soriano-Montagut, membre de la Unitat Jurídica i Administrativa de la Direcció
de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Planejament urbanístic I: La documentació i la tramitació
dels plans urbanístics, un entrebanc?

Laia Soriano-Montagut i Jené,
Unitat Jurídica i Administrativa
Direcció de Serveis d’Urbanisme
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona, 16 de novembre de 2012

Marc jurídic d’aplicació
Per matèries
Urbanisme

Sòl i
valoracions

Avaluació
ambiental

Mobilitat

Política
territorial

Paisatge

Contaminació
acústica

Carreteres

Ferrocarrils

Costes

Residus

Habitatge

Procediment
administratiu

Règim local i
autonòmic

Ordenació
d’equipamen
ts comercials

Agricultura

Indústria

Protecció civil

Aigües

Barreres
arquitectòniques

Espais naturals

Expropiació
forçosa

Hipotecari

Impacte
ambiental

Territori

Aeroports/
heliports

Línies
elèctriques

Prevenció
d’incendis

Patrimoni
cultural

Ports

telecomunic
acions

Codi tècnic de
l’edificació

Drets reals

Contenciós
administratiu

Aviació civil
Etc.

Evolució de la legislació urbanística
ETAPA PRECONSTITUCIONAL:
•Llei de bases de 3 de desembre de 1953, sobre la ordenació urbana de Barcelona (pla comarcal, 27 municipis / Comissió
d’urbanisme de Bcn)
•Llei de 12 de maig de 1956, sobre el règim del sòl i ordenació urbana
•Llei de 1960, de la Carta municipal de Barcelona
•Decret llei 5/1974, de 24 d’agost, de creació de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona
•Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre el règim del sòl i valoracions
•Reglaments de planejament (RD 2159/1978), de gestió urbanística (RD 3288/1978) i de disciplina urbanística
(RD 2187/1978)
A PARTIR DE LA CE DE 1978:
•Reial Decret 1385/1978, de 23 de juny, de traspàs de les competències de l’Administració de l’Estat, en el marc
d’una legislació urbanística. La Generalitat va comernçar a exercir les competències en matèria d’urbanisme l’1.10.1978
•Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut d’autonomia de Catalunya (art.9.9 OTL, U, H)
•Llei 4/1980, de 16 de desembre, de Creació de l’Institut Català del Sòl
•Llei 9/1981, de 18 de novembre, sobre Protecció de la legalitat urbanística
•Ordre de 6 d’agost de 1982, per la qual s’aprova la Instrucció sobre aspectes orgànics i funcionals del Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Gencat)
•Llei 23/1983, de 21 de novembre, de la política territorial (modif. Llei 15/2000 –CCPT-, Llei 23/2010 –àmbit funcional
del Penedès- i Llei 3/2012, refer CCPT ara Comissió de Política Territorial i Urbanisme)
•Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de l’Ordenament urbanístic de Catalunya
•Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Bcn..(7.4 i
disp.tranistòria 1a)
•Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i coordinació d’àmbit regional previstes a la
Llei 7/1987 (23.2 i disposicions transitòries)
•Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.

Evolució de la legislació urbanística
•Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya (modif Llei 24/2001 –APA- i
Llei 23/2010)
•Sentència del Tribunal Constitucional de 20.3.1997, que acota l’abast de la competència estatal en matèria de règim
jurídic del sòl, valoracions i expropiacions en base a la competència exclusiva de les comunitats autònomes en matèria
urbanística.
•Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes
de naturalesa urbanística.
•Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el règim del sòl i valoracions
•Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona (modifs Decret 166/2002, Lleis 11/2006 i 7/2010)
•Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
• Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme
•Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002
•Llei 10/2004, de 24 de desembre,de modificació de Llei 2/2002
•Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
•Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (ART.149 OTPa, L, U/ ART.137 H)
•Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
•Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
•Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
•Llei 6/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (pretòria)
•Llei 8/2007, de 28 maig, del sòl
•Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl
•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.
•Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (modific. 3/2012, art 31 a 33)
•Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s‘aprova el text refós de la Llei d’urbanisme
•Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del TRLU (Òmnibus)

PROLIFERACIÓ de la legislació urbanística CATALANA, a partir
de la Constitució Espanyola:
1979 . - LO 4/1979
1980 . - Llei 4/1980
1981 . - Llei 9/1981
1983 . - Llei 23/1983
1984 . - Llei 3/1984
1987 . - Llei 7/1987, D 177/1987
1990 . - Decret legislatiu 1/1990
1995 . - Llei 1/1995
1998 . - Llei 22/98
2002 . - Llei 2/2002
2003 . - Decret 287/2003
2004 . - Llei 10/2004
2005 . - Decret legislatiu 1/2005
2006 . - Decret 305/2006 / LO 6/2006
2007 . - Decret llei 1/2007
Llei 2/2007
2009 . - Llei 6/2009
- Decret 80/2009
2010 . - DL 1/2010 / Llei 31/2010
2012 . - Llei 3/2012

Legislació sectorial que intervé en la tramitació de plans urbanístics
MOBILITAT
•Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada
-Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
- Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats.
- No és obligatori realitzar EAMG en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin
part d’un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:
1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 habitatges.
2. Actuacions que suposin la implantació d’usos comercials o terciaris en sectors d’una superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació
singular, d’acord amb l’article 3.3 d’aquest Decret.
3. Actuacions que suposin la implantació d’usos industrials en sectors d’una superfície de fins a 5 ha, sempre que no suposin una implantació singular,
d’acord amb l’article 3.3 d’aquest Decret.
PAISATGE
•Conveni europeu del Paisatge, de 20 d’octubre de 2000, ratificació del Regne d’Espanya i amb vigor des de l’1.03.2008.
•Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i Decret 2006
•Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
•TRLU i RLU
Art. 48 TRLU Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en SNU
Art. 49 TRLU Procediment per a l'aprovació de determinats projectes de noves activitats i construccions en SNU
AVALUACIÓ AMBIENTAL
•Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en
el medi ambient
•Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
•Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. (modificada per les omnibus)/ Art. 86 bis i DT 118 del TRLU i 115 del RLU
MPG que alterin la classificació de SNU o que n'alterin la qualificació (si les noves qualificacions comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats
d'ús respecte a l'ordenació que es modifica). La resta de MPOUM que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de
les que afectin únicament el sòl urbà.
PDU /PPU que desenvolupin PG que no ha estat objecte d‘AA.
No estan subjectes a AA si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals,
que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. El promotor ha de presentar una sol·licitud a l‘OA, en la fase preliminar de l'elaboració del
pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa a AA. El termini per a adoptar i notificar
la resolució és d’1 m des de la presentació de la sol·licitud. Si l‘OA no notifica la resolució d'exempció d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la
sol·licitud ha estat desestimada.

Legislació sectorial que intervé en la tramitació de plans
urbanístics
PROTECCIÓ CIVIL
•Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables
compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil i, en concret, en relació amb els riscos següents:
1. Risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses i en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, en base
als criteris que es contenen en l’annex A.
2. Risc nuclear, en base als criteris que es contenen en l’annex B.
3. Risc d’inundacions, en base als criteris que es contenen en l’annex C
IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous
elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. Les mesures fan esment a la part del sector de desenvolupament
urbanístic previst, especialment en sòl urbanitzable, ubicat a l’interior de les franges de seguretat que s’indiquen en cada cas concret.
•CARRETERES
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
Article 14 Coordinació amb el planejament urbanístic: “Els instruments de planejament urbanístic s’han de trametre, una vegada
aprovats inicialment, a la direcció general competent en matèria de carreteres, per tal que pugui informar sobre les qüestions de la seva
competència. El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula la legislació urbanística per a les administracions sectorials que han
d’informar sobre els instruments de planejament, si bé el termini per emetre’ls no pot ser en cap cas de durada inferior a un mes.”
Article 41. Supòsits especials de la línia d’edificació: “ 41.1 En les carreteres o trams que transcorren per sòl urbà, el planejament
urbanístic, amb l’informe favorable previ de la direcció general competent en matèria de carreteres, pot establir la línia d’edificació a una distància
inferior a la que regula l’article 40.”
•Decret 293/2003, de 18 novembre, general de carreteres
•Llei estatal 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres i camins.
•Reial decret 1812/1994, de 2 setembre, de carreteres: Art.21.Coordinación con el planeamiento urbanístico:
“1. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a carreteras estatales, el órgano
competente para otorgar su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto al Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias
que estime conveniente. Si transcurrido dicho plazo y un mes más, no se hubiera evacuado el informe citado por el referido Departamento, se
entenderá su conformidad con el mismo (artículo 10.2).
Este informe tendrá carácter vinculante en aquellos aspectos que se refieran al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado.
2. Para determinar la incidencia de la construcción de carreteras o variantes sobre el planeamiento urbanístico vigente se estará a lo dispuesto en
el artículo 33 de este Reglamento.”

Legislació sectorial que intervé en la tramitació de plans
urbanístics
FERROCARRILS
•Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.
12. Consideració urbanística de les infraestructures ferroviàries i de les zones de servei ferroviari i incidència en el planejament:
“2. S’ha de demanar un informe al departament competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport en la tramitació dels instruments de
planejament general o derivats o de llurs modificacions, una vegada aprovats inicialment, si afecten elements de les infraestructures ferroviàries o de
les zones de servei. L’informe s’ha d’emetre en el termini d’un mes i té caràcter vinculant pel que fa als aspectes de naturalesa ferroviària.”
Domini públic ferroviari, zones de protecció i línia d’edificació. Article 13.5 Delimitació
Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.
Art. 7. Incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento urbanístico. El control municipal:
“2. Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a
líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio previstas en el artículo 9, el
órgano con facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a ésta, el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento
para que emita, en el plazo de un mes computado desde la fecha de su recepción y con carácter vinculante en lo relativo a las materias de su
competencia, informe comprensivo de las observaciones que, en su caso, estime convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado
el informe citado por el referido Ministerio, se entenderá su conformidad con el proyecto.”
Real Decreto 2387/2004, de 30 diciembre, pel qual s’aprova el reglament del sector ferroviari (RD 810/2007)
Normas comunes a las zonas de dominio público y de protección. Artículo 27.Distancias:
2 (…) La solicitud de reducción deberá ser acompañada, al menos, de una memoria explicativa y de planos en planta y alzado que describan de
forma precisa el objeto de la misma. Dicha solicitud se remitirá al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para que informe en el plazo de dos
meses. Asimismo, se remitirá al ayuntamiento para que informe sobre si la solicitud es adecuada para el interés general y para los intereses que
representa. Transcurrido dicho plazo sin que dichas entidades informen al respecto se entenderá que no se oponen a la misma.”
•EQUIPAMENTS COMERCIALS
•Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
Delimitació de les TUC (art. 8 DGU sol·licitar informe a DG Comerç… )
Article 10.4. “En la tramitació del planejament urbanístic general i derivat, i en la de les modificacions respectives, una vegada aprovats inicialment,
s’ha de demanar informe al departament competent en matèria de comerç sobre les reserves de sòl per a usos comercials. Aquest informe, si és
desfavorable, té caràcter vinculant. »

Legislació sectorial que intervé en la tramitació de plans
urbanístics
TELECOMUNICACIONS
Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions
Art. 26.2 de Llei general de Telecomunicacions. 2. “Los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de
planificación territorial o urbanística deberán recabar de la Administración General del Estado el oportuno informe sobre las
necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran.
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las necesidades de redes públicas de comunicaciones
electrónicas contenidas en los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y garantizarán la no discriminación entre
los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector”
Catalunya:
- Recomanació tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes de noves zones de planejament urbanístic,
aprovada per Resolució de 28 de maig de 2009 del conseller de Governació i Administracions Públiques.
- Recomanació tècnica per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes d'obres de subsòl municipal per desplegar
infraestructures soterrades de telecomunicacions urbanes, aprovada per Resolució de 8 d'abril de 2010 del conseller de Governació
i Administracions Públiques.
- Recomanació tècnica per a la redacció de l’àmbit de radioecomunicacions en projectes de noves zones de planejament urbanístic
per a l'execució de xarxes de radiocomunicacions, aprovada per Resolució de 8 d'abril de 2010 del conseller de Governació i
Administracions Públiques.
La DGTSI s’encarrega de valorar tècnicament les afectacions que sobre els serveis de telecomunicacions tenen els plans locals, ja
siguin POUM o PEU d’infraestructures de radiocomunicació, fent un informe favorable o desfavorable que es tramet a l’ajuntament
corresponent.
•IMPACTE AMBIENTAL
Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny, de 1985, Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig
de 2003, per la que s’estableixen mesures per a la participació del públic en l’elaboració de determinats plans i programes
relacionats amb el medi ambient i per la que es modifiquen, en el que es refereix a la participació pública i l’acceés a la justícia, les
Directives 85/337/CEE i 96/61/CE del Consell.
Llei 9/2006 i 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.
Llei 6/2009

ESTUDIS I INFORMES

• Estudi i informe d’impacte i integració paisatgística
• Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i informe de l’autoritat de la mobilitat (1m)
• Informe ambiental
• Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) preliminar / Document de referència/ ISA /
Memòria Ambiental (MA) / conformitat a la MA
• Estudi d’impacte ambiental
• Informe urbanístic i territorial (TRLU, PAA)
• Informes de protecció civil
• Informes d’ordenació d’equipaments comercials
• Informe de sostenibilitat econòmica (POUM art. 59, PPU art. 66)
• Altres informes sectorials: carreteres, ferrocarrils, aviació civil, habitatge, costes,
telecomunicacions, geològic, inundabilitat, contaminació acústica, residus, cultura,
arqueològic, etc.

La documentació i la tramitació dels plans urbanístics, un entrebanc?

Procediment de tramitació i aprovació de les figures de
planejament urbanístic
Quadres annexos

Contingut de documentació dels diversos plans urbanístics
Quadres annexos

PROCEDIMENT
REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I
APROVACIÓ DE DOCUMENTS
URBANÍSTICS

Codi: PG 730.03
Revisió: 1

1. OBJECTE
Aquest procediment té per objecte descriure les activitats relatives a la redacció dels documents
tècnics de planejament urbanístic que sol·liciten els ajuntaments, altres entitats públiques o bé per
iniciativa pròpia de la Direcció de Serveis d’Urbanisme (en endavant, DSU) de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (en endavant, l’AMB).
També es descriu, en termes generals, el procediment per a la tramitació i aprovació dels instruments
urbanístics plurimunicipals i d’interès metropolità que ha de dur a terme la DSU de l’AMB.
2. ABAST
La DSU redacta, a petició dels ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, d’altres entitats
públiques o bé per iniciativa pròpia, les figures de planejament urbanístic següents:
1. Figures de planejament urbanístic general:
• Plans directors urbanístics (metropolità, altres) - PDU i PDUM
• Pla d’ordenació urbanística metropolità - POUM
• Modificacions de plans generals / Pla General Municipal de 1976
• Programes d’actuació urbanística municipal - PAUM
2. Figures de planejament urbanístic derivat:
• Plans especials urbanístics - PEU
• Plans parcials urbanístics i plans parcials urbanístics de delimitació – PPU i PPUD
• Plans de millora urbana - PMU
3. Estudis o informes tècnics diversos (que poden correspondre a estudis inicials com a pas
previ per a d’altres desenvolupaments o que poden ser simplement una eina de recolzament
o una contribució tècnica especialitzada).
• Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
• Informes ambientals (informe ambiental, informe de sostenibilitat ambiental preliminar,
informe de sostenibilitat ambiental, memòria ambiental, estudi de sonometria,
capacitat acústica, etc)
• Estudis paisatgístics, agrícoles
• Aixecaments topogràfics
• Estudis geotècnics
• Altres
En el cas de redacció dels documents propis del Servei de Planejament Director i Territorial, els
registres s’adaptaran segons les necessitats, en format lliure. En tot cas, els continguts i el
procediment a seguir per a elaborar, tramitar i aprovar el Pla director urbanístic metropolità serà el
recollit en el FM 730.03.06.
D’altra banda, la DSU, a petició dels ajuntaments, els dóna suport i assessorament durant la
tramitació i aprovació dels instruments urbanístics. En aquest sentit també s’hi inclou
l’acompanyament en reunions amb administracions, organismes sec torials, etcètera.
3. MARC LEGAL
Els encàrrecs relacionats amb figures de planejament urbanístic general i derivat, així com la seva
tramitació i aprovació, es regulen d’acord amb l’establert en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant, TRLU), en la redacció donada
per la Llei 3/2012, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (en endavant, RLU), en la redaccions donades per les Lleis 3/2012, 9/2011 i el Decret
80/2009; la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, LAMB), la
legislació de règim local, de procediment administratiu, i la resta de normativa aplicable.
Els encàrrecs relacionats amb els estudis o els informes tècnics diversos es regulen en la normativa
sectorial aplicable en funció de la matèria o àmbit d’actuació en qüestió (per exemple: ordenació
d’equipaments comercials, avaluació ambiental, impacte ambiental, paisatge, residus, activitats,
aigües, mobilitat, infraestructures, habitatge, etcètera).
Tots els encàrrecs es desenvolupen seguint el procediment PG 740.01, el qual te en compte el que
estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, en la
redacció donada per la Llei 3/2012, la legislació de procediment administratiu, de règim local i la resta
de normativa aplicable.
En concret:
Regulació i contingut:
PDU: articles 55 i ss del TRLU i 63 i ss del RLU.
PDUM: articles 22 a 26 de la Llei 31/2010, 55 i ss del TRLU i 63 i ss del RLU.
Figures de
planejament urbanístic POUM: article 27 de la Llei 31/2010, 57 i ss del TRLU i 64 i ss del RLU.
general
Modificacions de plans generals: articles 57 i ss del TRLU, 64 i ss del RLU i la disposició
transitòria segona, apartat 2on, de la LAMB.
PAUM: articles 55 i ss del TRLU, art. 76 del RLU, i art.28 de la LAMB.
Regulació i contingut:
Figures de
planejament urbanístic PPU i PPUD: articles 65 i ss del TRLU i article 79 i ss del RLU. Articles 31 i ss de la LAMB.
PEU: articles 67 i ss del TRLU i 92 i ss del RLU. Articles 31 i ss de la LAMB.
derivat
PMU: articles 70 i ss del TRLU i 90 ss del RLU. Articles 31 i ss de la LAMB.
Estudis o informes
tècnics

Regulació i contingut:
Legislació d’urbanisme, ambiental, infraestructures, mobilitat, contractual, i la resta de
legislació sectorial d’aplicació.

4. DOCUMENTACIÓ APLICABLE
Capítol 7 del Manual del SIGQMA, apartat 7.3. de “Disseny i desenvolupament”.
FM 420.01.03 SOU ”Documentació externa – Altra documentació del sistema”
5. MÈTODE OPERATIU
5.1. Procediment per a redactar plans urbanístics
Definicions:
§ Redacció interna d’un pla: Quan l’autor del pla forma part del personal de l’AMB.
§ Redacció externa d’un pla: Quan la redacció del Pla s’encarrega fora de l’AMB. En aquest cas
l’autor del pla no és personal de l’AMB, i el director assigna un tècnic de l’AMB per a fer el
seguiment de la redacció del pla.
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PROCEDIMENT DE L’AMB PER A REDACTAR PLANS URBANÍSTICS
Tràmits administratius

Termini

Assignació de tasques

Observacions

Sol·licitud de l’Ajuntament/ administració / entitat per a elaborar un document
urbanístic/ estudi / informe. / També pot ser a iniciativa de l’AMB.

Ajuntament/administració/e
ntitat / tècnic autor del pla
DSU

Anàlisi de l’encàrrec i assignació de recursos .

Direcció DSU

Decisió d’internalització o externalització de l’encàrrec .

Direcció DSU

Diligència d’obertura de l’expedient administratiu.

Administrativa DSU

Contractació si escau, de la tasca o d’estudis complementaris segons indicacions
tècniques (veure procediment PG 740.01 contractació d’obres, serveis i
subministraments I) .

UJA 1 de DSU (menors i
plecs tècnics i part dels
administratius en negociats
i oberts) /CONTRACTACIÓ
(negociats i oberts)

Emplenar l’imprès dades d’entrada FM 730.03.01.

Tècnic autor del pla DSU o
adjudicatari si és encàrrec .

Proposta de la línia de treball, programació per cadascuna de les fases , dels
tràmits i documents del pla urbanístic a elaborar (memòries, plànols, informes
ambientals, de mobilitat, sectorials, etc). El tècnic omple el FM 730.03.02 i les
fitxes de seguiment.
L’autor del pla ha d’emplenar la fitxa de seguiment de planejament per a cada
document urbanístic i enviar-lo a l’administrativa de la DSU. En la fitxa hi figura el
treball en curs, l’historial, les últimes actuacions i les observacions i les dades més
significatives.
Incloure en l’ordre del dia els punts a tractar en les reunions setmanals de la DSU
amb els diferents equips del Servei d’Urbanisme per tal de fer el seguiment dels
encàrrecs en curs. En aquestes reunions els equips han de comunicar a la
Direcció els canvis detectats en les condicions de l’encàrrec per rebre’n la
confirmació, si s’escau.

Tècnic autor del pla DSU o
adjudicatari si és encàrrec .

Revisar la
programació quan
faci falta
reprogramar el
calendari de treball o
bé quan hi hagi
alteracions
substancials del
document que facin
necessària una nova
programació.
En tot cas sempre
cal fer la revisió final
del pla /estudi /
informe.

Tècnic autor del pla DSU o
adjudicatari si és encàrrec .

Pertoca a l’autor del
pla conèixer quina
és aquesta
documentació.
El tècnic que porta
el seguiment del pla
(en cas de redacció
externa) assegura
que l’autor del pla
duu a terme aquesta
activitat.

Verificació i validació de continguts i tramitació dels plans, FM 730.03.03, FM
730.03.04 i FM 730.03.05, en cada fase del pla (avanç, aprovació inicial, aprovació
provisional, aprovació definitiva o text refós, si escau).

Tècnic autor del pla DSU o
adjudicataris si és
encàrrec, sota supervisió
del tècnic DSU.
La validació a càrrec del
Director DSU.

Un cop validat el
document, l’autor del
pla ha d’assegurar
que es lliuren tots
els exemplars
acordats,
degudament signats.

Redacció de l’informe del document urbanístic per portar-lo a la Junta de Govern
de l’AMB (assabentat), prèvia inclusió en l’ordre del dia. L’informe s’ha d’elaborar
en cada fase del pla.

Tècnic autor del pla DSU.
Signat per tècnic i Director
DSU

Lliurament, en cada fase del pla, del document de planejament urbanístic al
sol·licitant (ajuntament, altres).

Administrativa DSU

Tramesa a l’Ajuntament / Administració / entitat de la carta de satisfacció, només
quan el document s’hagi aprovat definitivament.

Administrativa DSU

Informe de tancament de l’expedient.

Tècnic / Director DSU

Diligència de tancament de l’expedient.

Administrativa DSU

Redacció del document urbanístic / tècnic (ambiental, mobilitat, memòria social,
programació...) d’acord amb els formats FM 730.03.03, FM 730.03.04 i FM
730.03.05

El previst
al FM.
730.03.02,
les fitxes
de
seguiment
i la
legislació.

El document urbanístic inclourà sempre i com a mínim, el contingut establert en la
normativa aplicable.
En cada fase del pla (avanç, aprovació inicial, aprovació provisional, aprovació
definitiva o text refós, si escau) s’ha d’elaborar la documentació pertinent, tal com
determina la legislació aplicable.

1

UJA: Unitat jurídica administrativa
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5.2. Procediment per a avanços i avantprojectes de plans urbanístics
El nivell de detall dels documents tècnics en la fase preliminar és menys exigent que en el cas dels
plans contemplats en el punt 4. En termes generals, el procediment que han de seguir els avanços i
avantprojectes és el mateix que l’esmentat en el punt 4, tanmateix, en funció de l’especificitat de la
proposta caldrà adequar-se cas per cas, tal com preveu la legislació.
En aquest sentit, la documentació requerida per a cada cas la determinarà l’autor del pla que portarà
el seu seguiment, complimentant la columna “aplica / no aplica” dels formats de verificació del
contingut de la documentació i la validació FM 730.03.03, FM 730.03.04 i FM 730.03.05.
5.3. Procediment per a estudis o informes tècnics
Per a elaborar estudis o informes tècnics s’aplicarà el procediment dels plans urbanístics (punt 5.1.).
5.4. Tramitació i aprovació dels instruments urbanístics plurimunicipals i d’interès metropolità
L’Àrea Metropolitana de Barcelona és competent per tramitar i aprovar els instruments urbanístics
plurimunicipals i d’interès metropolità previstos en la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. La seva tramitació i aprovació serà la prevista en la Llei 31/2010
esmentada, el TRLU, el RLU, la Llei 6/2009,de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,
en la redacció donada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica,
així com per la legislació de règim local i la resta de legislació sectorial aplicable.
A grans trets, el procediment que caldrà seguir es diferencia en funció de si l’instrument urbanístic es
formula directament des de l’AMB, o bé des d’una altra administració:
FORMULACIÓ (REDACCIÓ), TRAMITACIÓ I APROVACIÓ D’INSTRUMENTS URBANÍSTICS
PLURIMUNICIPALS I/O D’INTERÈS METROPOLITÀ PER PART DE L’AMB
Tràmits administratius

Termini

Assignació de tasques

Tramesa de l’ofici de l’Ajuntament/administració/entitat sol·licitant a l’AMB l’inici del tràmit
del document urbanístic / informe intern de l’AMB en cas que s’iniciï d’ofici.

Ajuntament/administració/entitat/
Tècnic autor del pla de DSU

Diligència d’obertura de l’expedient de la DSU de l’AMB.

Administrativa DSU

2

3

UJA 4 de DSU i Administrativa
DSU

En cas de possible subjecció al PAA , cal trametre al DTS la proposta del pla per si s’hi
ha de subjectar o no (procediment de decisió prèvia). També pot lliurar-se-li directament
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, juntament amb el pla per a que emeti el
document de referència i l’informe urbanístic i territorial del pla.
No subjecció al PAA: Emissió de l’òrgan ambiental a l’AMB de la decisió de no-subjecció.
Sí subjecció al PAA: si s’ha tramès l’ISA 5 preliminar, el DTS emet el document de
referència i l’informe urbanístic i territorial del pla.

____________
Als 2 mesos (DT
18a TRLU)

PAA: Reformulació de la documentació segons el contingut del document de referència i
de l’informe urbanístic i territorial del pla. Un cop estigui enllestit el pla i annexes es
podrà procedir a la seva aprovació inicial.
Elaboració de l’informe tècnic i jurídic, acompanyat de la documentació gràfica
necessària, per a l’aprovació inicial del Pla urbanístic (i de l’ISA en PAA). Acordar la
suspensió de tramitacions i llicències, art 73.
Elaboració de la proposta d’acord al President o al Consell Metropolità (en endavant,
CM) de l’AMB per a l’aprovació inicial del pla (i de l’ISA en PAA). Acordar la s uspensió de

DTS

Tècnic autor del pla de DSU

Planejament derivat:
l’acord d’aprovació
inicial s’ha d’adoptar
als 3m des de
recepció de tots els

Arquitecte i lletrada (UJA) de
DSU
Elaboració: UJA de DSU.
Signatures: Director DSU,Gerent

2

PAA: Procediment d’avaluació ambiental
DTS: Departament de territori i sostenibilitat
4
UJA: Unitat jurídica administrativa
5
ISA: Informe de sostenibilitat ambiental
3
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FORMULACIÓ (REDACCIÓ), TRAMITACIÓ I APROVACIÓ D’INSTRUMENTS URBANÍSTICS
PLURIMUNICIPALS I/O D’INTERÈS METROPOLITÀ PER PART DE L’AMB
Tràmits administratius
tramitacions i llicències, art 73.
Certificar l’adopció de l’acord d’aprovació inicial del pla (i de l’ISA en PAA) del President
o CM de l’AMB.

Termini
documents, o 4m si
precisa obres d’’urb
(89.1 TRLU)

Comunicació de l’acord a l’Ajuntament/administració/entitat.
Sotmetre a informació pública del pla (i de l’ISA en PAA)

Donar audiència ajuntaments afectats

Secretaria
Secretaria

1mes / 45 dies PAA

Publicar l’acord al butlletí oficial pertinent, diaris, web
Sol·licitud d’informes: Departaments de la Generalitat/ ADIF / Fomento /aviació Civil /
Consorcis/ organismes afectats/ etc

Assignació de tasques
i Vicepresident.

UJA de DSU /Secretaria
UJA de DSU /Secretaria

___________
1 mes, llevat
previsió d’un termini
superior
___________
Tots els tràmits són
simultanis
(85 TRLU)

UJA de DSU /Secretaria

UJA de DSU/ Secretaria

Notificar a l’Ajuntament/administració/entitat les al·legacions i els informes emesos, si
s’escau.

UJA de DSU /Secretaria

No PAA: Reformulació del document urbanístic per a la seva aprovació provisional.

Tècnic autor del pla de DSU

PAA: prèviament a l’aprovació provisional cal redactar la Memòria ambiental i trametre-la,
juntament amb el pla, al DTS per a que emeti la resolució ambiental sobre la MA i
l’informe urbanístic i territorial.

Redacció memòria ambiental:
tècnic assignat.
Tramesa a DTS: UJA de DSU

PAA: Emissió de la resolució ambiental sobre la MA i de l’informe urbanístic i territorial.

Als 3 mesos des de
la recepció (DT 18a
TRLU)

PAA: Reformulació dels documents del Pla urbanístic en cas que DTS hi hagi formulat
observacions o prescripcions.
Preparar els documents del pla per a la seva aprovació provisional.
Elaboració de l’informe tècnic i jurídic, acompanyat de la documentació gràfica
necessària, per a l’aprovació provisional del Pla urbanístic.
Elaboració de la proposta d’acord al President o al CM per a l’aprovació provisional del
Pla.
Certificat de l’adopció de l’acord d’aprovació provisional del President o del CM de l’AMB.

Tècnic autor del pla de DSU
Planejament
derivat:l’acord
d’aprovació
provisional s’ha
d’adoptar als 2m
des del finiment del
període d’IP,
sempre que es
disposi de la DIA
(89.5 TRLU)

Notificació de l’acord a l’Ajuntament /administració/entitat sol·licitant , si s’escau.
Si l’aprovació definitiva correspon a DTS:
Tramesa de l’expedient al DTS per a la seva aprovació definitiva quan el CM hagi fet les
aprovacions inicial i provisional.

Si l’aprovació definitiva correspon a l’AMB:
-Elaboració de l’informe tècnic i jurídic, acompanyat de la documentació gràfica
necessària, per a l’aprovació provisional del Pla urbanístic.
-Elaboració de la proposta d’acord al President o al CM per a l’aprovació provisional del
Pla.
-Certificat de l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva del CM o òrgan competent de
l’AMB.
-Notificació de l’acord a l’Ajuntament /administració/entitat sol·licitant.
- En cas de plans derivats, cal lliurar la seva documentació a la CTUAMB.

DTS

Arquitecte i lletrada (UJA) de la
DSU
UJA de DSU. Signada pel
Director DSU, Gerent i
Vicepresident
Secretaria

Secretaria
Plans derivats: 10
dies per lliurar-li al
DTS un cop s’hagi
aprovat
provisionalment
(art.89). Silencis
(art.91)
Plans generals:
(art.91)

Tramesa de l’expedient:
DSU/ Secretaria
Aprovació definitiva : DTS

-Arquitecte i lletrada (UJA) de la
DSU.
-UJA de DSU. Signada pel
Director DSU, Gerent i
Vicepresident
-Secretaria
-Secretaria
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FORMULACIÓ (REDACCIÓ), TRAMITACIÓ I APROVACIÓ D’INSTRUMENTS URBANÍSTICS
PLURIMUNICIPALS I/O D’INTERÈS METROPOLITÀ PER PART DE L’AMB
Tràmits administratius

Termini
1mes, art.88 TRLU

Assignació de tasques
-Secretaria /DSU

Informe de tancament de l’expedient

Tècnic / Director DSU

Diligència de tancament de l’expedient

Administrativa DSU

TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DELS INSTRUMENTS URBANÍSTICS PLURIMUNICIPALS I/O
D’INTERÈS METROPOLITÀ QUE HAGIN ESTAT FORM ULATS PER ALTRES ADM INISTRACIONS
Tràmits administratius

Termini

Assignació de tasques

Tramesa de l’ofici de l’Ajuntament/administració/entitat sol·licitant a l’AMB l’aprovació inicial
del Pla . Cal annexar la documentació del pla urbanístic i de l’ISA en cas de subjecció al
PAA.

Ajuntament/administració/entitat

Diligència d’obertura de l’expedient de la DSU de l’AMB.

Administrativa DSU

Elaboració de l’informe tècnic i jurídic, acompanyat de la documentació gràfica necessària,
per a l’aprovació inicial del Pla urbanístic (i de l’ISA en PAA). Acordar la suspensió de
tramitacions i llicències, art 73. Acordar la s uspensió de tramitacions i llicències, art 73.
Elaboració de la proposta d’acord al President o al Consell Metropolità (en endavant, CM) de
l’AMB per a l’aprovació inicial del pla (i de l’ISA en PAA). Acordar la s uspensió de
tramitacions i llicències, art 73. Acordar la s uspensió de tramitacions i llicències, art 73.
Certificar l’adopció de l’acord d’aprovació inicial del pla (i de l’ISA en PAA) del President o
CM de l’AMB.

Planejament
derivat: l’acord
d’aprovació inicial
s’ha d’adoptar als
3m des de
recepció de tots
els documents, o
4m si precisa
obres d’urb. (89.1
TRLU)

Comunicació de l’acord a l’Ajuntament/administració/entitat.
Sotmetre a informació pública del pla (i de l’ISA en PAA).
Publicar l’acord al butlletí oficial pertinent, diaris, web.
Sol·licitud d’informes: Departaments de la Generalitat/ ADIF / Fomento /aviació Civil /
Consorcis/ organismes afectats/ etc .
Donar audiència ajuntaments afectats .

Arquitecte i lletrada (UJA) de
DSU
Elaboració: UJA de DSU.
Signatures: Director DSU,Gerent
i Vicepresident.
Secretaria

Secretaria
1mes / 45 dies
PAA
____________
1 mes, llevat
previsió d’un
termini superior
____________
Tots els tràmits
són simultanis

UJA de DSU /Secretaria
UJA de DSU /Secretaria
UJA de DSU/Secretaria

UJA de DSU/Secretaria

(85 TRLU)
Notificar i trametre a l’Ajuntament/administració/entitat les al·legacions i els informes
emesos.

UJA de DSU/Secretaria

Reformulació del document urbanístic i tramesa a l’AMB del document per a la seva
aprovació provisional (quan no hi ha PAA).

òrgan redactor del pla

PAA: trametre la memòria ambiental juntament amb la proposta de pla a la DSU.

Ajuntament/ administració/entitat

PAA: trametre la memòria ambiental juntament amb la proposta de pla al DTS .

UJA de DSU

DTS emet a la DSU de l’AMB la resolució ambiental sobre la MA i de l’informe urbanístic i
territorial.

Als 3 mesos des
de la recepció (DT
18a TRLU)

DTS

DSU notifica l’acord a l’Ajuntament/ administració/entitat .

UJA de DSU

PAA: Reformulació dels documents del Pla urbanístic en cas que DTS hi hagi formulat
observacions o prescripcions.

Ajuntament/ administració/entitat
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TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DELS INSTRUMENTS URBANÍSTICS PLURIMUNICIPALS I/O
D’INTERÈS METROPOLITÀ QUE HAGIN ESTAT FORM ULATS PER ALTRES ADM INISTRACIONS
Tràmits administratius

Termini

Assignació de tasques

Preparar els documents del pla per a la seva aprovació provisional i trametre’ls a la DSU de
l’AMB.
Elaboració de l’informe tècnic i jurídic, acompanyat de la documentació gràfica necessària,
per a l’aprovació provisional del document.
Elaboració de la proposta d’acord al President o al CM per a la seva aprovació provisional.
(En cas de PAA, prèviament cal la resolució ambiental i l’informe urbanístic i territorial de
DTS sense prescripcions, altrament caldria incloure les prescripcions als documents per a la
seva aprovació provisional).
Certificat de l’adopció de l’acord d’aprovació provisional del President o del CM de l’AMB.

Planejament
derivat: l’acord
d’aprovació
provisional s’ha
d’adoptar als 2m
des del finiment
del període d’IP,
sempre que es
disposi de la DIA .
(89.5 TRLU)

Notificació de l’acord a l’Ajuntament/ administració/entitat.
Si l’aprovació definitiva correspon a DTS:
Tramesa de l’expedient al DTS per a la seva aprovació definitiva quan el CM hagi fet les
aprovacions inicial i provisional./

Arquitecte i lletrada (UJA) de
DSU
UJA de DSU. Signada pel
Director DSU, Gerent i
Vicepresident
Secretaria

Secretaria
Plans derivats: 10
dies per lliurar-li
DTS un cop s’hagi
aprovat
provisionalment
(89.5 TRLU).
Silencis (91
TRLU) .

Tramesa de l’expedient:
DSU/ Secretaria
Aprovació definitiva : DTS

Plans generals:
(art.91)
Si l’aprovació definitiva correspon a l’AMB:
-Elaboració de l’informe tècnic i jurídic, acompanyat de la documentació gràfica necessària,
per a l’aprovació provisional del Pla urbanístic.
-Elaboració de la proposta d’acord al President o al CM per a l’aprovació provisional del Pla.

-Arquitecte i lletrada (UJA) de
DSU.
-UJA de DSU. Signada pel
Director DSU, Gerent i
Vicepresident
-Secretaria

-Certificat de l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva del CM o òrgan competent de l’AMB.
-Notificació de l’acord a l’Ajuntament /administració/entitat sol·licitant.
- En cas de plans derivats, cal lliurar la seva documentació a la CTUAMB.
1mes, art.88
TRLU

-Secretaria
-Secretaria

Informe de tancament de l’expedient.

Tècnic / Director DSU

Diligència de tancament de l’expedient.

Administrativa DSU

6. CONSIDERACIONS AMBIENTALS
Els plans urbanístics estan subjectes a les disposicions establertes en el TRLU; el RLU, les Lleis
6/2009,de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, en la redacció donada per la Llei 9/2011, del
29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, així com en la resta de legislació sectorial
aplicable pel que fa al procediment ambiental que hagin de regir-s’hi.
Caldrà identificar la necessitat o no de subjectar-se al procediment d’avaluació ambiental. Quan no
es tingui la certesa sobre l’obligatorietat de subjectar-s’hi, caldrà fer la consulta a l’òrgan ambiental
segons els mecanismes establerts.
D’altra banda, en el supòsit que el pla estigui subjecte a avaluació d’impacte ambiental, caldrà dur a
terme el procediment i els estudis establerts en el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, el
Decret 114/1988 de 7 d’abril, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats citada, Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, si s’escau, i la resta
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de la reglamentació aplicable incloent aspectes com la integració en el paisatge (Decret 343/2006) o
el respecte al medi natural (Llei 12/2006, en la redacció donada pel Decret legislatiu 2/2008).
7. PUBLICITAT I PARTICIPACIÓ
La legislació urbanística regula la publicitat i la participació en els processos de planejament i de
gestió urbanístics. En aquesta línia, l’article 8 i concordants del TRLU estableixen la garantia i el
foment dels drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania en els processos
urbanístics de planejament i de gestió.
Pel que fa als processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del
planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de
publicitat.
Tothom té dret a obtenir dels organismes de l'administració competent les dades certificades que els
permetin assumir llurs obligacions i l'exercici de l'activitat urbanística. Així mateix, la ciutadania té dret
a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics.
8. REGISTRES
-

Dades d’entrada (FM 730.03.01)
Programació del pla, verificacions i revisions (FM 730.03.02)
Verificació i validació de continguts i tramitació dels plans (FM 730.03.03, FM 730.03.04, FM
730.03.05, 730.03.06)
Documentació externa - Altra documentació del sistema (FM. 420.01.03 SOU)
Fitxes de seguiment (no codificat).
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Revisat: Coordinadora del SIGQMA
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Mapa Urbanístic de Catalunya. Base 2011

Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Classificacions del sòl

Qualificacions del sòl
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Base 2009
Dades bàsiques

Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
1. Classificacions del sòl dels municipis catalans 2009

2. Qualificacions del sòl dels municipis catalans 2009

(novembre de 2010)

(desembre de 2010)

Actualització

Localització i
característiques

Base 2009
Sòl residencial i
habitatges

Anàlisis
temàtiques

Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària

1. Proximitat de sectors
urbanitzables residencials a teixits
urbans existents

3. Proximitat de sòl industrial a la
xarxa viària bàsica

(maig de 2011)

(juny de 2011)

4. Proximitat del sòl industrial i
logístic a les estacions de
ferrocarril

(març de 2011)

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

2. Proximitat del sòl residencial a
les estacions de ferrocarril

(juliol de 2011)

Base 2011
Dades bàsiques

1. Classificació del sòl dels municipis catalans 2011

2. Qualificació del sòl dels municipis catalans 2011

(maig de 2012)

(maig de 2012)

Informes i bases de dades consultables a www.ietcat.org
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat

Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Sòl urbà:
76.940,43
hectàrees

Sòl residencial i xarxa
ferroviària

Sistemes:
180.188,36
hectàrees

Sòl residencial urbà i
urbanitzable

Sòl urbanitzable:
46.544,63
hectàrees

Urbanitzable no delimitat; 8.332,56

Desenvolupament mixt; 2.367,16
Altres desenvolupaments; 361,90

Desenvolupament activitat econòmica; 13.453,99

Desenvolupament residencial; 22.029,01

Serveis tècnics i ambientals; 4.104,34
Habitatge dotacional
Habitatge
dotacional públic;
públic; 55,59
55,59

Equipaments; 17.175,78

Espais lliures, zones verdes; 44.099,40

Hidrogràfic; 32.070,82

Costaner; 4.646,23

Protecció; 23.633,52

Ferroviari; 2.683,11
Aeroportuari; 2.620,73
Portuari; 1.148,77

Altre viari en sòl no urbanitzable; 6.672,02

Altre viari en sòl urbà; 17.599,56

Superficialització

Viari, Eixos estructurants; 23.427,18

Logística; 68,20
Serveis; 1.455,13
Transformació;
1.918,90
Transformació; 1.918,90
Conservació; 1.601,93
Conservació; 1.601,93

Industrial; 14.286,18

Cases aïllades; 32.156,98

Ordenació oberta; 6.737,29
Cases agrupades; 2.261,71

Ordenació tancada; 2.176,74

Urbà tradicional; 9.021,87

Nucli antic; 4.859,36
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Sòl no urbanitzable: 2.906.885,97 hectàrees

Classificació i
qualificació del sòl

Actualització

Localització i
característiques

Sòl residencial i
habitatges
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Classificació del
sòl per
comarques

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia

Superficialització

Hectàrees

Bages
Baix Camp
Baix Ebre

Classificació i
qualificació del sòl

Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès

Actualització

Barcelonès
Berguedà
Cerdanya

Localització i
característiques

Conca de Barberà

Sòl residencial i
habitatges

Garrotxa

Garraf
Garrigues
Gironès
Maresme
Montsià

Sòl residencial urbà i
urbanitzable

Noguera
Osona
Pallars Jussà

Sòl residencial i xarxa
ferroviària

Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat

Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès

Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Segarra
Segrià
Selva
Solsonès

Sòl no urbanitzable
Sòl urbanitzable no delimitat

Tarragonès
Terra Alta
Urgell

Sòl urbanitzable delimitat

Val d'Aran
Vallès Occidental

Sòl urbà no consolidat
Sòl urbà consolidat

Vallès Oriental
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000
Hectàrees
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Classificació del
sòl per
comarques

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia

Superficialització

%

Bages
Baix Camp
Baix Ebre

Classificació i
qualificació del sòl

Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès

Actualització

Barcelonès
Berguedà
Cerdanya

Localització i
característiques

Conca de Barberà
Garraf
Garrigues

Sòl residencial i
habitatges

Garrotxa

Sòl residencial urbà i
urbanitzable

Montsià

Sòl residencial i xarxa
ferroviària

Pallars Jussà

Gironès
Maresme
Noguera
Osona
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat

Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès

Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Segarra
Segrià
Selva
Sòl no urbanitzable
Sòl urbanitzable no delimitat

Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell

Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbà no consolidat
Sòl urbà consolidat

Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Alt Camp

Qualificació del
sòl per
comarques

Informació per a
l’anàlisi territorial

Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages

Hectàrees

Superficialització

Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà

Classificació i
qualificació del sòl

Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès

Actualització

Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf

Localització i
característiques

Garrigues
Garrotxa
Gironès

Sòl residencial i
habitatges

Maresme
Montsià
Noguera

Sòl residencial urbà i
urbanitzable

Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell

Sòl residencial i xarxa
ferroviària

Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat

Ripollès
Segarra
Segrià

Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Selva
Sistemes

urbà

Residencial
Activitat

Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran

Mixtes i altres

Vallès Oriental
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Desenvolupament activitat econòmica

Urbanitzable no
delimitat

Desenvolupament
mixt

Altres
desenvolupaments

Desenvolupament
activitat econòmica

Mixtes

Urbanitzable
Desenvolupament
residencial

Conservació

Mixtes i altres
Transformació

Serveis

Logística

Industrial

Cases aïllades

Ordenació oberta

Activitat econòmica
Cases agrupades

Ordenació tancada

Nucli antic

Urbà tradicional

Serveis tècnics i
ambientals

Habitatge dotacional
públic

Espais lliures, zones
verdes

Sistema Equipaments

Sistema Costaner

Residencial
Sistema Hidrogràfic

Sistema Portuari

Sistema Protecció

Sistema Ferroviari

Sistema Aeroportuari

Sistemes, Altre viari
en sòl no urbanitzable

Sistemes, Altre viari
en sòl urbà

Altres desenvolupaments i urbanitzable no delimitat

Sistemes, Viari

Sistemes

Desenvolupament mixt

Sistemes, Viari, Eixos
estructurants

urbanitzable

Desenvolupament residencial

Vallès Occidental
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Alt Camp

Qualificació del
sòl per
comarques

Informació per a
l’anàlisi territorial

Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages

%

Superficialització

Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà

Classificació i
qualificació del sòl

Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès

Actualització

Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf

Localització i
característiques

Garrigues
Garrotxa
Gironès

Sòl residencial i
habitatges

Maresme
Montsià
Noguera

Sòl residencial urbà i
urbanitzable

Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell

Sòl residencial i xarxa
ferroviària

Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat

Ripollès
Segarra
Segrià

Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Selva
Sistemes

urbà

Residencial
Activitat

Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran

Mixtes i altres

Vallès Oriental
0
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ambientals
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verdes
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Sistema viari: 0%
Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Zones: 0%
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Sistema viari: 100%

Zones: 0%
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Zones: 25%
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Zones: 50%
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Zones: 75%
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Zones: 100%
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Sòl a la comarca del Vallès Occidental, 2011
Informació per a
l’anàlisi territorial

7.000

Superficialització

6.000
urbanitzable sectoritzat

Classificació i
qualificació del sòl

urbà
5.000

hectàrees

Actualització

Localització i
característiques

4.000

3.000

Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable

2.000

Sòl residencial i xarxa
ferroviària

1.000

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat

0
Residencial

Activitat econòmica

Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
Planejament

MUC
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Sòl a la comarca del Vallès Occidental, 2011
Informació per a
l’anàlisi territorial

7.000

Superficialització

6.000

urbanitzable sectoritzat

Classificació i
qualificació del sòl

urbanitzable desenvolupat
urbà

5.000

hectàrees

Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges

4.000

3.000

2.000

Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària

1.000

Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat

0
Residencial

Activitat econòmica

Mixt

Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
Planejament

MUC
Residencial
Activitat econòmica
Mixt

urbà
5.052,58
2.482,16
265,98

urbanitzable
sectoritzat
817,88
659,00
222,91

Real
ja desenvolupat
360,19
252,18
85,97
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2.734,34
351,95

urbanitzable
sectoritzat
457,69
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136,94

%
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-38,3%
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Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
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Informació per a
l’anàlisi territorial
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D ’ I N F O R M A C I Ó
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desembre de 2011

24
15

Densitat i dispersió residencial a la regió metropolitana de Barcelona
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Els polígons del mapa representen les peces de sòl urbà i urbanitzable amb qualificació de residencial o mixt al Mapa
Urbanístic de Catalunya (a data 1 de gener de 2009). El color de cada polígon correspon a la densitat neta d’habitatges de
cada municipi, calculada a partir de la divisió del nombre d’habitatges existents a cada municipi pel seu sòl residencial i mixt. A
Barcelona l’operació s’ha realitzat per districtes.

Habitatges per hectàrea de
sòl urbà residencial i mixt

L’estimació del nombre d’habitatges familiars de cada municipi parteix de les dades del Cens d’habitatges de 2001, a les quals
s’han afegit els habitatges acabats (certificats finals d’obra del Col·legi d’Aparelladors) entre 2001 i 2008, segons les dades
sobre construcció d’habitatges del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així, al conjunt de la regió metropolitana s’han
comptat 2.316.381 habitatges, 2.063.975 existents l’any 2001 i 252.406 acabats al llarg dels 9 anys posteriors.
L’estimació del sòl residencial i mixt ha partit de la informació sobre qualificacions del Mapa Urbanístic de Catalunya a 1 de
gener de 2009, tot considerant la superfície del sòl urbà amb aquestes qualificacions. A aquest sòl urbà, però, s’han afegit
aquells sectors de sòl urbanitzable residencial i mixt amb un nivell de desenvolupament superior al 75% a data d’avui.
D’aquesta manera, les 26.009,72 hectàrees de sòl urbà residencial i mixt de la regió metropolitana
segons el planejament vigent a 1 de gener de 2009 han estat ampliades amb 1.836,35 hectàrees
de sòl urbanitzable residencial i mixt ja desenvolupat o amb un elevat grau de desenvolupament
fins a obtenir una superfície de 27.846,06 hectàrees.
Com a resultat, la densitat neta mitjana de la regió metropolitana de Barcelona
és de 83,19 habitatges per hectàrea. Aquesta mitjana oculta, però, importants
diferències, que van des de valors inferiors als 10 habitatges per hectàrea a una
quinzena de municipis fins als 290 de Barcelona, els 365 de Badia del Vallès o
els 375 de l’Hospitalet de Llobregat. Entre aquests valors extrems, les principals
ciutats que articulen el territori de la segona corona metropolitana (Mataró,
Granollers, Mollet, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès,
Vilanova i la Geltrú) mostren densitats moderades que oscil·len entre els 100 i
els 165 habitatges per hectàrea (Vilanova i la Geltrú, amb 99,8 hab./ha. i Mataró,
amb 165,9, marquen el límit inferior i superior respectivament d’aquest interval).

El mapa mira d’oferir així una
representació conjunta de dues variables
que incideixen de manera més decisiva en
la sostenibilitat dels desenvolupaments
residencials: la disposició de les peces
urbanes i la intensitat en la seva ocupació.
La conjunció de patrons de dispersió i baixa densitat en
l’ocupació del sòl pot comportar apreciables beneficis individuals
a la població que ocupa aquest espais residencials, però genera
importants costos a la col·lectivitat, no només per la menor
rendibilitat per habitant dels serveis i equipaments públics que
necessiten sinó també pel que fa al major consum de sòl o a la
mobilitat que generen.
En aquest sentit, la possibilitat d’identificar les àrees de més baixa densitat (tons
vermellosos) juntament amb la seva extensió i discontinuïtat esdevé fonamental per a la
formulació de propostes d’intensificació i articulació dels teixits existents.

Cal tenir en compte, però, que en
tractar-se de valors mitjans per a
cada municipi, els resultats
amaguen possibles diferències
internes entre diversos nuclis o
barris d’un mateix municipi.
Únicament a
Barcelona
s’ha distingit
per districtes,
mostrant
valors que
van dels 156
habitatges
per hectàrea
de Sarrià-Sant Gervasi als 358
de l’Eixample i els 422 de
Ciutat Vella.

Població i sòl residencial i mixt dels municipis metropolitans en funció de la seva densitat
Població 2009

175.930

222.050

278.869

566.956

1.414.644

1.068.240

1.265.504

(3,5%)

(4,4%)
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(11,4%)

(28,3%)

(21,4%)

(25,3%)
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7.786,0

4.636,1

3.125,7

4.372,2

4.350,3

1.846,5

1.729,2

(28,0%)

(16,6%)

(11,2%)

(15,7%)

(15,6%)

(6,6%)

(6,2%)
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Habitatges/hectàrea
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de
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1a 15
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Pràcticament la meitat (46,7%) de la
població metropolitana viu en el 12,8% del
sòl residencial privat, mentre que un 8% de
la població ocupa un 44,6% d’aquest sòl

Superfície de sòl urbà i urbanitzable
desenvolupat residencial i mixt (ha)

50-100

100-200

200-300

300-400
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Proximitat de sectors urbanitzables residencials als teixits urbans existents
Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
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l’anàlisi territorial
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Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Proximitat de sectors urbanitzables
residencials als teixits urbans
existents (detall)
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Proximitat de sectors urbanitzables residencials als teixits urbans existents. Catalunya

Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl

Urbanitzables residencials a més de 200 metres
de qualsevol sòl urbà: 4.232 ha

Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Urbanitzables residencials
entre 50 i 200 metres: 338 ha
Urbanitzables residencials a
menys de 50 metres: 6.990 ha
Àrees especialitzades
residencials: 27.838 ha

Urbanitzables residencials
entre 50 i 200 metres: 671 ha
Urbanitzables residencials a
menys de 50 metres: 22.665 ha

Nuclis urbans i les seves
extensions: 47.104 ha
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Proximitat del sòl residencial a la xarxa ferroviària
Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
Xarxa actual
Sòl situat a menys de
Sòl situat a més de 1.000
1.000 metres d’una estació
metres d’una estació

Nuclis urbans i les
seves extensions
Sòl urbà

Àrees especialitzades
residencials

Sòl urbanitzable

Propostes plans
Sòl situat a menys de
1.000 metres d’una estació
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Proximitat del sòl
residencial a la xarxa
ferroviària

Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
Xarxa actual
Sòl situat a menys de
Sòl situat a més de 1.000
1.000 metres d’una estació
metres d’una estació

Nuclis urbans i les
seves extensions
Sòl urbà

Àrees especialitzades
residencials

Sòl urbanitzable

Propostes plans
Sòl situat a menys de
1.000 metres d’una estació
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Proximitat del sòl
residencial a la xarxa
ferroviària
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qualificació del sòl
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Sòl situat a més de 1.000
1.000 metres d’una estació
metres d’una estació

Nuclis urbans i les
seves extensions
Sòl urbà

Àrees especialitzades
residencials

Sòl urbanitzable

Propostes plans
Sòl situat a menys de
1.000 metres d’una estació
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Sòl urbà

Àrees especialitzades
residencials

Sòl urbanitzable

Propostes plans
Sòl situat a menys de
1.000 metres d’una estació
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Proximitat del sòl residencial a la xarxa ferroviària
Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització

Xarxa actual

Classificació i
qualificació del sòl

Sòl situat a menys de
Sòl situat a més de 1.000
metres d’una estació
1.000 metres d’una estació

Nuclis urbans i les
seves extensions

Actualització
Sòl urbà

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Àrees especialitzades
residencials

Sòl urbanitzable

Propostes plans
Sòl situat a menys de
1.000 metres d’una estació
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Cobertura ferroviària i sòl residencial
Informació per a
l’anàlisi territorial

Residencial i mixt
urbà
17%

Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl

Residencial i mixt
urbanitzable
5%
Activitat econòmica
urbà
5%

No urbanitzable
36%

Activitat econòmica
urbanitzable
2%

Actualització
Sistemes
35%

Localització i
característiques

Usos del sòl en un radi de
1.000 metres de les estacions
ferroviàries de Catalunya

Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

82.072,48
hectàrees

Catalunya
17.987,37
hectàrees

Sòl total comprès en un radi de 1.000 metres
respecte a una estació de ferrocarril
Sòl residencial (urbà i urbanitzable)

Sòl residencial comprès en un radi de 1.000
metres respecte a una estació de ferrocarril

Totes les
superfícies
s’han
representat
a escala

94.455,36
hectàrees
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Proximitat del sòl industrial a la xarxa viària bàsica
Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Xarxa actual
situat a menys
de 1.000 m. de
la xarxa viària
bàsica

Sòl urbà industrial i logístic
Sòl urbanitzable d'activitat

situat a més de
1.000 m. de la
xarxa viària
bàsica

Propostes
situat a menys
de 1.000 m. de
la xarxa viària
bàsica
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Informació per a
l’anàlisi territorial

Proximitat del sòl industrial a
la xarxa viària bàsica

Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària
Xarxa actual
situat a menys
de 1.000 m. de
la xarxa viària
bàsica

Sòl urbà industrial i logístic
Sòl urbanitzable d'activitat

situat a més de
1.000 m. de la
xarxa viària
bàsica

Propostes
situat a menys
de 1.000 m. de
la xarxa viària
bàsica
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Proximitat del sòl industrial a la xarxa viària bàsica
Informació per a
l’anàlisi territorial
Xarxa actual

Superficialització

situat a menys
de 1.000 m. de
la xarxa viària
bàsica

Classificació i
qualificació del sòl
Actualització
Sòl urbà industrial i logístic

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Sòl urbanitzable d'activitat

situat a més de
1.000 m. de la
xarxa viària
bàsica

Propostes
situat a menys
de 1.000 m. de
la xarxa viària
bàsica
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Proximitat del sòl industrial a la xarxa viària bàsica. Catalunya
Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable

Urbanitzable a
més de 1.000 m:
2.092 ha.

Urbanitzable
a menys de
1.000 m:
11.016 ha.

Urbà a
menys de
1.000 m:
11.937 ha.

Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

Xarxa viària bàsica

Urbà a més
de 1.000 m:
2.084 ha.
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Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

El Mapa Urbanístic de Catalunya com a instrument per a l’anàlisi i el planejament territorial - Joan López Redondo

Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

El Mapa Urbanístic de Catalunya com a instrument per a l’anàlisi i el planejament territorial - Joan López Redondo

Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

El Mapa Urbanístic de Catalunya com a instrument per a l’anàlisi i el planejament territorial - Joan López Redondo

Informació per a
l’anàlisi territorial
Superficialització
Classificació i
qualificació del sòl
Actualització

Localització i
característiques
Sòl residencial i
habitatges
Sòl residencial urbà i
urbanitzable
Sòl residencial i xarxa
ferroviària
Sòl d’activitat i xarxa
viària de gran capacitat
Sòl d’activitat i xarxa
ferroviària

joan.lopez@ietcat.org
www.ietcat.org

