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1. Presentació 
 
La ciutat del futur exigeix repensar la manera de fer ciutat, considerar i atendre degudament tots els factors que fan possible o no el 
desenvolupament d’una peça de la ciutat per tal d’orientar amb precisió els models de regeneració urbana.  
 
L’experiència del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) ha aportat alguns estudis que per mitjà de l’ús de les tecnologies SIG, sobre 
les bases d’informació cadastral i de planejament, han permès mesurar càlculs i avaluar escenaris de reordenació dels teixits consolidats. 
També s’han desenvolupat models sintètics per l’estudi de la viabilitat de determinades actuacions de transformació urbana, com en el cas del 
22@, el Centre Direccional de Cerdanyola, entre d’altres. 
 
Aquesta proposta té com a objectiu principal definir unes bases d’estudi per construir un model d’avaluació de la viabilitat de la transformació 
urbana, que atengui a algunes casuístiques que es donen als nuclis consolidats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i permeti construir 
mesures d’avaluació cara a la presa de decisions en els processos de modificació o revisió del planejament o en les actuacions urbanes. 
 
Per realitzar aquesta definició s’han desenvolupat diferents estudis de cas relatius a la transformació i regeneració urbana d’alguns àmbits de 
l’AMB, en uns moments de canvi de cicle econòmic i de dificultats per materialitzar moltes de les necessitats de regeneració i de reutilització 
d’alguns dels teixits obsolets.  
 
El projecte s’ha de concentrar en fer una aproximació del procés de regeneració urbana, la seva congruència amb les determinacions reals o 
teòriques (model) de regeneració i la seva viabilitat. Amb la voluntat que les mesures resultants d’aquesta aproximació es puguin corroborar 
amb la visió dels agents involucrats (promotor, propietari, administració, ciutadà..) per tal d’identificar i validar quin és el pes dels factors (físics, 
urbanístics, econòmics o de temps) que tenen una major incidència en l’èxit o el fracàs de la regeneració urbana. 
 
 
2. Objectius de l’estudi i criteris 
 
Es tracta de definir les bases d’informació i els paràmetres adients per construir un model d’avaluació de la viabilitat de la transformació 
urbana, que atengui a algunes casuístiques que es donen als nuclis consolidats de l’AMB i permeti obtenir unes mesures d’avaluació de la 
viabilitat o no de les actuacions en estudi, cara a la presa de decisions en els processos de modificació o revisió del planejament o en les 
actuacions urbanes.  
 
 
 

 Av. Diagonal 649, 4a planta, 08028, Barcelona Tel: 93 401 58 73 / 93 401 63 96 



 
 
 

5 

Com a objectius específics es planteja: 
 

• Realitzar un procediment sistemàtic que permeti estudiar la situació de diferents sectors de remodelació, analitzar les actuals 
determinacions urbanístiques, les preexistències edificades i les afectacions per obtenir una aproximació als actuals valors immobiliaris 
i avaluar si una proposta de transformació que incorpora nou potencial edificable assoleix la rendibilitat suficient per fer viable la 
transformació sota diferents paràmetres de comparació segons es tracti d’operadors privats o públics. Això ha de permetre identificar i 
mesurar els paràmetres de transformació (urbanístics, valors immobiliaris, costos associats, ingressos, despeses...) més rellevants i la 
seva incidència en la viabilitat econòmica.  

• Elaborar una proposta de càlcul aplicant la metodologia d’estudis de viabilitat econòmica relativa a diferents estudis de cas en els que 
s’estableix si els ingressos derivats de la promoció podran compensar les càrregues de transformació urbanística, així com obtenir el 
benefici necessari per fer atractiva l’actuació. Això significa fer una aproximació al procés de transformació, realitzant la quantificació de 
les infraestructures necessàries, costos d’edificació i d’urbanització i temps estimat del procés, per obtenir una aproximació a les 
plusvàlues i a les condicions de viabilitat de transformació de cada cas.  

• A la vista de diferents escenaris de càlcul es pot identificar l’ajust o variació de les determinacions i de les condicions de transformació, 
per tal de deduir una aproximació a les pautes de variació dels paràmetres quantitatius, en cadascun dels casos d’estudi. Aquest pas ha 
de permetre deduir si existeix una relació en el nivell de viabilitat econòmica dels perfils d’acord al tipus d’àrees de remodelació 
estudiades o si les pautes de variació obeeixen a factors propis i proporcionals de cada sector com ara el tipus d’activitat, o bé 
producte, despeses d’urbanització o valors immobiliaris. 

En aquesta primera aproximació es proposa estudiar sectors subjectes a processos de transformacions urbanes que atenen a tres perfils 
tipus d’àrees de remodelació d’interès per a l’AMB: A) la transformació d’una zona industrial cap a una nova àrea d’activitat, d’indústria 
moderna i terciari d’alt valor; B) la renovació d’una zona d’indústria obsoleta en una àrea central en una nova àrea de centralitat i 
d’equipaments per al municipi; i C) la zona d’indústria perifèrica obsoleta a recomposar com a nova àrea de centralitat i nova indústria. En el 
document actual s’han abordat tres exemples que fan referència als dos primers perfils tipus. 

En aquest cas no es tracta de realitzar una valoració urbanística d’un sector sotmès a expropiació, en el que s’hauria de valorar d’acord al 
Reglament de Valoració de la llei del sòl (RD 1492/2011) d’acord amb la situació del sòl, als casos clars, que no sigui d’aplicació l’antiga 
regulació en la matèria per extinció de la vigència de les disposicions transitòries del RD 2/2008. Sinó que s’ha de realitzar una valoració que 
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contempli tots els factors que poden aportar viabilitat al sector, per tant ha de reflectir el procés i les despeses futures que li comporta la 
transformació, fet que exigeix una metodologia dinàmica de càlcul. Tanmateix cal indicar que el càlcul que estableix el reglament contempla, al 
cas de la situació de sòl urbanitzat, una valoració estàtica de l’aprofitament actual (o inicial), una metodologia que és molt similar en els 
resultats al procediment que aplica la metodologia cadastral i que permet establir una aproximació fiable (donat que parteix d’unes dades 
directes del cadastre) i que permet obtenir els valors d’inici del valor materialitzat. 

Com a resultat s’elabora un model simplificat de càlcul com a predimensionat de propostes i avaluació de la seva viabilitat o no. A partir 
d’aquest model es podrà estudiar la incidència dels condicionants normatius, urbanístics, edificatoris i econòmics en els processos de 
transformacions urbanes. Estimar quin podria ser el procés d’actuació proporcional a un funcionament immobiliari normal per part de 
promotors, empreses, comerciants i d’altres usuaris com també els ciutadans.  

S’identifiquen uns primers paràmetres que tenen major incidència en la viabilitat del sector així com la possibilitat d’articular mesures 
facilitadores d’aquests processos, dins de les possibilitats de cada cas, com per exemple en els estudis actuals s’han identificat mesures 
directament vinculades a excloure algunes de les finques o edificacions inicialment incloses en el procés. En el futur caldria veure altres 
mesures orientades a exempcions fiscals o bonificacions en la recuperació de plusvàlues. 

En suma, aquest estudi obre una via per aproximar, en la definició de certes tipologies de sectors de remodelació, com a conjunts integrals de 
remodelació i de millora urbana. 

 
 
3. Metodologia general  
 
 
La metodologia de treball s’ha basat en l’estudi de casos sobre els que es realitzarà: 
 

1. Definició i context d’estudi: Una revisió documental de la informació i l’experiència pròpia del CPSV i de l’AMB relativa a la promoció i 
als processos de regeneració urbana. També una consulta a les dades publicades o de referència dels diferents agents actuants. Com a 
resultat s’obtindrà la identificació i definició dels paràmetres rellevants a incorporar en el projecte. 
 
2. Recopilació d’informació dels casos: Els condicionants de partida relatius de cada sector d’acord a la proposta, la sistematització de 
la informació existent i l’estructuració d’una base d’informació que contingui els principals paràmetres de càlcul. 
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• Àmbit del sector  

 
• Planejament vigent 

• Sòl qualificat de zones i sistemes 
• Usos admesos i intensitats (volumetría) 
• Sostre existent residencial i d’activitats 
• Afectacions  

 
• Proposta de qualificació urbanistica del sòl 

• Sòl qualificat de Zones 
• Sòl qualificat de Sistemes 

 
• Proposta d’ordenació  

• Sostre edificable per usos 
 

• Estimació de valors  
• Sostre actual per parcel·la, tipologia, condicions d’ús, valors aplicables 
• Valor del sòl abans de la transformació 

 
• Valors associats als nous productes de sostre proposat 
• Tipus de productes  
• Costos de construcció 
• Costos d’urbanització  
• Rendibilitat  

 
• Indemnitzacions  
• Cessió d'aprofitament urbanístic 
• Despeses de gestió de la urbanització (inclou redacció de pla derivat, projectes i tramitació) 

 
• Incidència del temps (Calendari) 

 
• Estudi de l’adaptabilitat dels instruments de gestió 

 Av. Diagonal 649, 4a planta, 08028, Barcelona Tel: 93 401 58 73 / 93 401 63 96 



 
 
 

8 

• Gran sector 
• Fragments  
• A tall d’illa 

 
3. Elaboració d’una primera quantificació dels casos d’estudi d’acord a les determinacions i condicions de transformació, i a 
l’assignació de valors relatius als paràmetres rellevants de viabilitat. 
 
4. Avaluació de diferents escenaris com a resultat de la flexibilització dels paràmetres, de la presa en consideració de nous criteris 
aplicables que facilitin la viabilitat i per tant la probabilitat de la materialització de la promoció d’acord a criteris de viabilitat de la promoció 
immobiliària. 
 
5. Avaluació de la viabilitat sobre els resultats revisats. S’identificaran els elements de dificultat de viabilitat: 
  

• Carències en les eines existents per gestionar la transformació urbana. 
• Inadequació a l’actual escenari immobiliari: costos i cessions excessius? 
• S’han identificat unes zones de perfil industrial on reflexionar 

• Debat sobre com idear el programa ajustat. Què s’ha de transformar? 
• Quines peces, dimensió, ordre periodització ... 
• Quin tipus de transformació (paquet gran o petit microcirurgia) 
• Quins usos encaixen? Són viables?  
• Les modificacions a fer, per assegurar una major viabilitat? 

 
 

 
3.1. Metodologia d’estudi de la viabilitat econòmica 

 
L’objectiu de l’estudi de viabilitat econòmica és determinar la rendibilitat de l’operació de transformació urbanística. Es tracta de comprovar si 
els ingressos derivats de la promoció podran compensar les càrregues de transformació urbanística així com obtenir el benefici necessari per 
fer atractiva l’actuació. 
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En aquest context s’entén que l’operació serà viable econòmicament si els ingressos previstos per la venda del producte immobiliari poden 
compensar la quantia de les càrregues urbanístiques i el marge de benefici que s’exigeix a una promoció immobiliària d’aquest tipus1. Aquest 
marge de benefici modulat amb les inversions i el temps possible de transformació produeix la taxa de rendibilitat que és, des de la perspectiva 
de l’anàlisi dinàmica de la transformació, un altre indicador de la viabilitat. Per aquesta raó, en aquest estudi de viabilitat s’han determinat els 
ingressos previstos per l’actuació urbanística, calculant el valor de cadascun dels futurs solars, en funció de l’ús i característiques de les 
parcel·les a que es destinen. 
 
Per tal d’analitzar la rendibilitat de la promoció s’han estimat també les despeses necessàries de transformació urbanística, així com el 
calendari previst de la promoció d’acord a la conjuntura del mercat immobiliari.  
 
Per calcular la taxa de rendibilitat, es parteix d’un valor de sòl inicial (abans d’urbanitzar), i calculant la resta de despeses, ingressos, calculem 
la taxa de rendibilitat, anomenada de forma tècnica TIR (Taxa Interna de Retorn) que genera la inversió en el calendari temporal previst. Si la 
TIR resultant resulta molt baixa, llavors es desaconsella la inversió. A la taxa de rendibilitat desitjable se l’anomena tècnicament TREMA (Taxa 
de Retorn Mínima Aceptable), per tant si la TIR està molt per sota de la TREMA, o si fins i tot és negativa llavors la promoció no és viable. És 
important assenyalar que la taxa de rendibilitat acceptable ha de tenir en compte el risc que s’assumeix amb l’operació, i per tant: 1) els usos 
que es promouen que poden tenir una sortida més o menys fàcil al mercat, 2) la localització de l’operació, i 3) la conjuntura econòmica.  
 
Tanmateix existeix una segona forma de calcular la viabilitat d’una transformació, que consisteix en calcular el que es podria pagar pel sòl 
inicial a partir de considerar: 1) els ingressos per la venda dels productes immobiliaris acabats, 2) les despeses de transformació i 3) el benefici 
de l’agent promotor, benefici que en el cas d’anàlisis dinàmics s’introdueix com a una taxa de rendibilitat (TIR). D’aquesta manera, si el valor 
del sòl calculat, que s’anomena tècnicament VAN, és proper al valor efectiu del sòl abans de transformar, l’operació és viable. Per exemple, en 
el cas del sòl urbanitzable els valors mínims que fan viable l’operació són els propis del sòl rústic, en canvi en operacions de millora urbana els 
valors mínims haurien d’agafar-se els propis del sòl urbà no consolidat. Així doncs si el VAN està molt per sota dels valors mínims efectius 
d’origen, o si és negatiu, l’operació no és viable.  
 
En els casos d’estudi, atès que es tracta d’un sòl que s’ha de sotmetre a transformació urbana on les previsió de valors a futur són més incerts 
i les mostres de mercat del valor de sòl actual, abans de reurbanitzar, tenen una fiabilitat relativa, s’ha utilitzat el primer mètode, és a dir, s’ha 
calculat una estimació del valor del sòl inicial i s’ha estudiat la TIR amb el mètode dinàmic. 
 

1 L’estudi de viabilitat pot portar-se a terme per dos mètodes: analitzant la taxa de rendibilitat de l’operació, o bé, fixada una taxa de rendibilitat, calculant el valor de sòl inicial. 
Així, si la taxa de rendibilitat és prou atractiva per l’inversor el projecte serà viable, o també ho serà si el valor del sòl inicial derivat de l’anàlisi és proper al valor de venda en 
situació d’origen. 
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El Mètode Dinàmic és una anàlisi d’inversions mitjançant valors esperats. El càlcul es realitza tenint en compte el factor temps en el que 
raonablement tindrà lloc el procés fins arribar a la comercialització en el mercat del producte final.  
 
Per calcular les aproximacions en els diferent supòsits s’ha fet servir el mètode de càlcul de la taxa interna de retorn (TIR). La taxa interna de 
retorn proporciona la rendibilitat d’una inversió, a partir d’un flux de caixa on es fa una hipòtesi d’ingressos i despeses. Per a calcular la TIR es 
fa servir la següent equació: 
 

 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐼𝐼1−𝐷𝐷1

(1+𝑖𝑖)1
+ 𝐼𝐼2−𝐷𝐷2

(1+𝑖𝑖)2
… … + 𝐼𝐼𝑛𝑛−𝐷𝐷𝑛𝑛

(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛
  (1) 

 
 
On: 
VAN és el valor net actualitzat del fluix de caixa 
I són tots els ingressos repartits en cada moment de 1 a n 
D són totes les despeses repartides en cada moment de 1 a n, inclòs el valor d’adquisició del sòl 
i és la taxa d’actualització o de rendibilitat de la inversió (que arriba a ser la TIR quan VAN és zero) 
 
Quan el VAN=0 i s’anomena taxa interna de retorn TIR, i equival a la rendibilitat expressada en termes temporals d’n. 
 
Aquest estudi s’ha abordat en base a tres aproximacions al càlcul de la viabilitat del sector. 
 
1) Un primer pas consisteix en calcular el valor del sòl del sector actual (en origen) d’acord al planejament vigent i a l’aprofitament admès o 
materialitzat, com a valor de les zones d’aprofitament privat. Després s’ha avaluat el valor de sòl adient als usos i intensitats de noves zones 
que es proposen en el sector per tal d’avaluar el nou aprofitament del sector i el seu diferencial de valors, com a primer balanç que ha de 
mesurar la capacitat d’absorbir les càrregues urbanístiques. 
 
2) Un segon pas, ha consistit en calcular la rendibilitat d’una operació (TIR) de transformació urbanístico-edificatòria del sector incorporant tots 
els ingressos esperats i les càrregues proporcionals als deures dels propietaris, cessió i urbanització, ajustats als valors actuals.  
 
3) Per finalitzar, estudiar les pautes i els factors més sensibles a la modificació de valors i a la viabilitat del desenvolupament del sector. 
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3.1.1. Procés valoratiu 
 

1. Estudiar l‘aprofitament materialitzat de la zona o zones, contrastar el potencial d’aprofitament actual en relació al nou aprofitament 
proposat, això permetrà determinar el balanç en termes estàtics.  
 

2. Identificar el tipus de promoció immobiliària més probable i que desenvolupi el major i millor ús.  
 

3. Estimar les dates i terminis de la comercialització de la promoció immobiliària a partir de la data d’inici de la promoció (s’estima 5 anys). 
 

4. Estimar els costos de construcció, les despeses necessàries d’administració, financeres i de comercialització i els beneficis normals per 
un promotor de tipus mig. 
 

5. Estimar els costos d’urbanització necessaris per transformar el terreny en un solar urbà (reurbanitzat) apte per edificar. 
 

6. Determinar els fluxos de caixa previsibles durant el desenvolupament previst tenint en compte les dades i estimacions anteriors. 
 

7. Calcular la rendibilitat de l’actuació (TIR) avaluant el tipus d’actiu immobiliària a edificar, la seva ubicació i els terminis temporals de 
desenvolupament i les despeses, i fixar una rendibilitat de referència (TREMA). Aquest càlcul permet tenir una mesura del rendiment de 
la inversió i del risc de la promoció respecte altres tipus d’inversió. 
 

8. Estudiar el valor dels indicadors de la rendibilitat del projecte i la sensibilitat que mostren respecte a canvis en la proporcionalitat dels 
usos o reajustaments en la proposta que redueixen les càrregues (costos d’urbanització, entre d’altres) o bé augmenten l’aprofitament.  

 
 
3.1.2. Model i criteris de càlcul sintètic 
 
S’ha fet una estimació amb el mètode bietàpic-bimetòdic Es parteix d’un valor de sòl inicial (abans d’urbanitzar), i es fa una estimació del valor 
de sòl finalista d’acord als usos i intensitats que s’han proposat. Aquesta primera aproximació retorna una quantificació de la plusvàlua bruta 
que és capaç de generar el sector.  
 
En una segona etapa s’ha calculat el conjunt de despeses relatives als costos d’urbanització i altres despeses, que s’ha confrontat amb els 
ingressos previstos que pot generar la inversió atenent al tipus de productes immobiliaris, fent una previsió de la inversió en el calendari 
temporal, que s’ha fixat en aquests prototipus, en 5 anys. Aplicant la fórmula (1) es calcula la taxa de interna de rendibilitat (TIR) que equilibra 
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ingressos amb les despeses en el calendari temporal previst. El resultat permet analitzar la TIR i en cas que sigui molt baixa es desaconsella la 
inversió.  
 
Aquesta segona aproximació permet calcular la rendibilitat de l’operació d’acord a les taxes de retorn de la inversió (TIR), que es contrasta amb 
la Taxa de Retorn Mínima Acceptable (TREMA) que utilitza la normativa de valoració hipotecària ECO 805/2003 en la Disposició addicional 
sisena, en la mesura que resulta acceptable per un promotor, llavors l'operació és viable. 
 
Si l'operació no és viable, llavors s’haurà de reconsiderar la proposta i modificar la configuració d'usos admesos pel Pla. També caldrà avaluar 
la incidència de costos de la transformació per tal de reduir-ne el pes sobre l’actuació. 
 
 
3.2. Aplicació del procés: Taules de valors  
 
Taula 1. Estat actual i preexistències 

 
Reuneix tota la informació necessària de l’estat actual, quantifica les preexistències en termes de sostres materialitzats, tipologia per 
activitat (Cadastre), règim de tinença, l’activitat o l’ocupació. Identifica les afectacions urbanístiques, si és el cas, els sostres a mantenir 
respecte de la resta. Estableix les dades per tal d’avaluar la situació de partida considerant el planejament actual per cada zona de 
qualificacions, de sostres materialitzats, els usos admissibles. Facilita un càlcul sintètic del valor de la construcció com a valor de 
reposició d’acord als criteris de la metodologia cadastral. S’obté una mesura del valor d’indemnització de la construcció que 
s’aplicarà a la taula 4 quan s’avaluen els costos d’indemnització relatius a la construcció.. 
 
Per al càlcul del valor de les indemnitzacions per activitat s’ha tractat de copsar els casos de les edificacions afectades per planejament 
vigent, per tal d’identificar aquelles activitats “no legalitzades” o “a precari”. Aquestes dades no es disposen de forma precisa per tant 
s’ha fet una aproximació a partir de les dades d’activitat i ocupació que disposa l’AMB i a la base del Camerdata. En cas d’estar 
afectada, si el contracte o instal·lació de l’empresa és posterior a l’aprovació del PGM, es considera que es tracta d’una activitat que 
s’ha implantat a precari (sense dret a indemnització), en cas que l’activitat estès en marxa i fos anterior a l’afectació, sí que es considera 
el dret d’indemnització per trasllat (s’explica a la taula 4). 
 
Per avaluar el rendiment de l’activitat s’utilitza la base Camerdata, per tal de fer una hipòtesi de càlcul dels drets indemnitzables per 
activitat atenent al tipus d’empresa i nivell de facturació. Els criteris empleats consisteixen en estimar la facturació mitjana, i sobre 
aquesta el valor de facturació per superfície construïda sobre rasant (que està ocupada per l’activitat). Aquesta informació és la base 
pel càlcul de l’estimació del benefici anual que s’ha fixat com a màxim en el 30% de la facturació i el cost de la indemnització màxima 
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referit a un mes del benefici. Aquesta estimació s’ha contrastat amb exemples reals que confirmen que si bé el primer factor pot semblar 
elevat, el segon aplica una restricció que aproxima en bona mesura uns valors equilibrats en el resultat. Cal assenyalar que únicament 
s’assigna valor als espais ocupats per activitat. 
 
Aquesta taula resumeix les dades relatives a l’estat actual i als drets de partida del conjunt de propietaris del sector atenent al 
planejament vigent del sector. De forma sintètica, atenent a la informació de partida, il·lustra els paràmetres principals necessaris que 
intervenen en el càlcul de la transformació.  
 

 

Taula 1. Estat actual i preexistències

Encapçalament Observació Font

Referència Cadastral Identificador de la parcel·la Cartografia cadastral facilitada per l'AMB

Superfície sòl (m² sòl) m² de sòl de la parcel·la Cartografia cadastral facilitada per l'AMB, excepte a Can Samaranch - Can Malvehy 
facilitat per l'AMB

Superfície construïda sobre rasant (m² 
sostre)

m² de sostre sobre rasant Elaborat a partir de la cartografia cadastral facilitada per l'AMB, excepte a Can 
Samaranch - Can Malvehy facilitat per l'AMB

Sòl vacant (m² sòl) m² de sòl de les parcel·les no edificades, però que el Planejament Vigent permet edificar Elaborat a partir de la cartografia cadastral i de planejament facilitades per l'AMB

Any de construcció Any de construcció de les edificacions considerant reformes (antiguitat efectiva) Elaborat a partir de la base CAT de Cadastre facilitada per l'AMB, excepte a Can 
Samaranch - Can Malvehy facilitat per l'AMB

Nombre d'habitatges Nombre de locals destinats a ús residencial que compleixen amb una superfície mínima Elaborat a partir de la base CAT de Cadastre facilitada per l'AMB, excepte a Can 
Samaranch - Can Malvehy facilitat per l'AMB

Tinença Estructura de la propietat Plànols facilitats per l'AMB

Activitat Parcel·la amb activitat o sense activitat Plànols facilitats per l'AMB

Classificació activitat Classificació d'activitats Plànols facilitats per l'AMB

AFECTACIÓ PV Parcel·la afectada pel Planejament Vigent (PV)  [ 0: no afectada | 1: afectada ] Elaborat a partir de la cartografia cadastral i de planejament facilitades per l'AMB

Superfície sòl afectada m² de sòl afectats pel PV Elaborat a partir de la cartografia cadastral i de planejament facilitades per l'AMB

Superfície construïda sobre rasant 
afectada(m² sostre)

m² de sostre sobre rasant afectats pel PV Elaborat a partir de la cartografia cadastral i de planejament facilitades per l'AMB

Superfície sòl amb aprofitament (m² 
sòl)

m² de sòl totals - m² de sòl afectats pel PV Elaborat a partir de la cartografia cadastral i de planejament facilitades per l'AMB

Superfície construïda sobre rasant amb 
aprofitament (m² sostre)

m² de sostre sobre rasant totals - m² de sostre sobre rasant afectats pel PV Elaborat a partir de la cartografia cadastral i de planejament facilitades per l'AMB
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Taula 2. Configuració proposada d'usos del sòl i sostres edificables  
 
Aquesta taula resumeix les dades generals del planejament proposat del sector tal com es recull a les dades del Servei de Planejament 
Urbanístic de l’AMB: el total de la superfície, l’edificabilitat bruta, els vials nous i a reurbanitzar. Quantifica els estàndards de cessions 
(fent una aplicació de art 100.3 DL/2012): verd, equipaments i zones d’aprofitament privat diferenciat per usos.  
 
Aquesta taula també resumeix el total de sostre que produeix l’operació i la distribució proporcional pels diferents usos: habitatges 
protegits, habitatges lliures, comerç amb locals de mida petita, comerç amb locals de mida gran, activitats @, terciari, usos hotelers, 
oficines, indústria productiva, nova indústria... 
 

Valor de reposició d’acord als criteris de la metodologia cadastral (Vc), s'obté en funció del 
Mòdul Bàsic de la Construcció (MBC), de l'antiguitat i de l'UCMC (Ús-Classe-Modalitat-
Categoria) dels locals de cada parcel·la, fent el promig  de tots els costos de construcció per 
superfície del locals de la parcel·la  (veure detall de càlcul a Taula 4).

Aquesta és una bona forma de calcular el valor de construcció del conjunt de l'edifici, donat que 
considera les caracteristiques tipològiques, la qualitat de local i fa referencia als sistemes de 
càlcul habituals en l'ordenament urbanístic. 

Vc * SupConsSB Valor de la construcció per m² de sostre sobre rasant, considerant una conservació bona Elaborat a partir de la base CAT de Cadastre facilitada per l'AMB

Vc * SupConsSB cons regular Valor de la construcció per m² de sostre sobre rasant, considerant una conservació regular Elaborat a partir de la base CAT de Cadastre facilitada per l'AMB

Facturació Facturació total anual de les empreses ubicades a la parcel·la, considerant per a cadascuna 
d'elles el valor mig del rang que consta a Volumen_Ne (Volumen Negocio)

Elaborat a partir de la base CAMERDATA facilitada per l'AMB

Facturació / SupConsSB (ocupat) Facturació total anual / m² de sostre sobre rasant Elaborat a partir de la base CAMERDATA facilitada per l'AMB

Estimació Benefici anual 30% fact 30% de la facturació anual per m² de sostre (columna anterior) Elaborat a partir de la base CAMERDATA facilitada per l'AMB

Indemnitz.maxima 1 mes del benefici Estimació del Benefici (columna anterior), corresponent a 1 mes (dividit entre 12), per m² de 
sostre

Elaborat a partir de la base CAMERDATA facilitada per l'AMB

Núm. Empreses no afectades on consta 
facturació

Quantitat d'empreses que cal indemnitzar, de les quals es té informació de la facturació Elaborat a partir de la base CAMERDATA facilitada per l'AMB

Núm. Empreses Total Quantitat total d'empreses Elaborat a partir de la base CAMERDATA facilitada per l'AMB

Elaborat a partir de la base CAT de Cadastre facilitada per l'AMB
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Taula 2. Configuració proposada d'usos del sòl i sostres edificables

Encapçalament Observació Font

SECTOR Denominació del Sector AMB

SUPERFÍCIE Superfície del Sector AMB

ILLA Referència cadastral de la illa Cartografia cadastral facilitada per l'AMB

SUPERFÍCIE d'equidistribució m² de sòl d'aprofitament privat Taula 1 - Cartografia cadastral facilitada per l'AMB, excepte a Can Samaranch - Can 
Malvehy facilitat per l'AMB

sostre  actual m² de sòl privat * coeficient d'edificabilitat proposat AMB

coef.  proposat Coeficient d'edificabilitat proposat

SOSTRE RESIDENCIAL m² de sostre i % destinats a l'ús residencial AMB

SOSTRE COMERCIAL m² de sostre i % destinats a l'ús comercial AMB

SOSTRE INDUSTRIAL m² de sostre i % destinats a l'ús industrial AMB

SOSTRE OFICINES m² de sostre i % destinats a l'ús d'oficines AMB

SOSTRE @ m² de sostre i % destinats a l'ús @ AMB

SOSTRE HOTEL        m² de sostre i % destinats a l'ús hoteler AMB

TOTAL SOSTRE m² de sostre total AMB

total equipaments m² de sòl cedits per a equipaments segons art. 100 Normativa Urbanística AMB

total zones verdes m² de sòl cedits per a zones verdes segons art. 100 Normativa Urbanística AMB

totals cessions minims m² de sòl mínims cedits segons art. 100 Normativa Urbanística AMB

totals cessions minims equipaments m² de sòl cedits per a equipaments segons Proposta AMB

totals cessions minims zones verdes m² de sòl cedits per a zones verdes segons Proposta AMB

totals cessions minims m² de sòl mínims cedits segons Proposta AMB

Estimació de la reserva de places d'aparcament, tant en nombre com en superfície, en funció del 
nombre d'habitatges posibles i de superfície mínima per a la resta d'usos de la proposta

Càlcul a partir de les dades facilitades per l'AMBRESERVES DE PLACES D'APARCAMENT
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Taula 3.Valors de venda, preus i cost de construcció aplicables 
 
Taula que resumeix els valors atribuïbles als diferents productes resultants de la proposta. Valors que s’obtenen per la consulta a 
operadors immobiliaris i d’estudis de mercat de productes similars a la zona o en àmbits equivalents que aporten un valor mig de venda 
proper als productes del sector d’estudi. La metodologia de càlcul del valor del sòl es realitza a partir del càlcul del valor residual 
aplicant la fórmula general que es desprèn de la filosofia de la normativa cadastral vigent: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ú𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐾𝐾
− 𝐶𝐶𝐶𝐶  (2) 

 
On: 
VR es refereix al valor de repercussió aplicable per ús i unitat de sostre 
Vv és el Valor en venda per metre quadrat  
K és una constant associada al tipus de promoció i representa costos i beneficis, en aquest cas es considera 1,4 en tots els casos de 
promocions lliures, si bé en promocions protegides pot oscil·lar a la baixa a 1,3 i 1,35 d’acord a l’experiència de casos d’estudi. 
Cal indicar que el Reglament de Valoració de la llei del sòl (RD 1492/2011) admet oscil·lacions entre un mínim de 1,20 en el cas de 
terrenys en situació d'urbanitzat destinats a la construcció d'habitatges unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, o 
en habitatges subjectes a un règim de protecció que fixi valors màxims de venda, entre d’altres, es considerin factors objectius que 
justifiquin la reducció del component de despeses generals. Fins a un màxim de 1,50 en el cas de terrenys en situació d'urbanitzat 
destinats a promocions que a raó de factors objectius com ara, l'extraordinària localització, forta dinàmica immobiliària, l'alta qualitat de 
la tipologia edificatòria, entre d’altres, justifiquen l'aplicació d'un major component de despeses generals. 
 
I Cc és el cost de construcció de contracta (equivalent al PEC), és a dir incloent despeses generals i el benefici industrial, del 
constructor i d’altres, d’una edificació de l’ús per unitat de sostre, per tant és proper al Vc Valor de la construcció del RD 1492/2011, si 
bé no inclou les despeses de projectes tècnics entre d’altres. 
 
Els costos de construcció aplicables per cada tipus de producte s’han estimat d’acord a les bases de càlcul de costos contrastades per 
diferents fonts: revistes especialitzades en costos de construcció (Butlletí Econòmic de la Construcció, EME 2, Construct) en les seves 
últimes edicions; costos de construcció del Cadastre; costos de construcció del COAC que es resumeixen a la taula següent, en la que 
s’ha destacat la columna de cost aplicat d’acord a criteris d’expert, al tipus de producte de referencia, aquests s’apliquen a la taula 3 
dels diferents casos d’estudi. 
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Notes: 
a. Nau industrial mixta composada de 2 plantes (nau a baix i oficines a dalt) 

Taula de referència del Cost de contracte Cc (pressupost d'execució de contracte PEC) 

Boletí 
Econòmic 

de la 
Construcci

ó 2014

Construct 
2T 2014

EME DOS 
142x

Costs de 
referència 

equipaments
COAC Cadastre Cost de 

referència
Cost 

aplicat

Ref.Patronat 
Municipal de 
l'Habitatge 

(BCN)

euros/m2st euros/m2st euros/m2st euros/m2st euros/m2st euros/m2st

Indústria 570         747         765         nd 526         657         584         520         nd
notes a f j

Magatzem 307         617 417         nd 283         354         315         416         

Habitatge q normal/pluri 1.106      917         956         nd 818         889         937         1.100      nd
notes b  l

Locals 624         -           491         nd 468         502         417         650         nd
notes c

Oficines 1.009      nd nd nd 1.169      1.159      1.112      950         nd
notes d

Habitatge q normal/uni 1.331      1.398      nd nd 1.286      1.292      1.327      nd
notes e g

Habitatge HPO RG/pluri nd nd nd nd nd nd 792           800           792             
notes
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b. Edifici plurifamiliar de renda normal entremitgeres 
c. Procedeix cos de local sense acabats 
d. Edifici administratiu corrent entremitgeres 
e. Xalet de qualitat normal (150-300 m²) 
f. Nau de doble alçada i tancaments en xapa, s'afegeix un 19% de benefici i despeses del constructor 
g. Habitatge unifamiliar aïllat de 220 m2st 
h. Es tracta de pressupostos reals fets servir al EEF del POUM de Rubí (2009) i actualitzats amb l’IPC al 2014 
j. Nau amb llum de 10 m 
l. Habitatge de 105 m² i qualitat mitjana 

 
En relació als preus aplicables a l’Habitatge de règim general (1) es parteix del mòdul de 1.940,48 €/m² útil que es fa equivalent a 1.500 
€/m² construït (20% de diferencia) i es comprova que el VR màxim=20% del mòdul = 388 €/m². Quan a l’Habitatge de preu concertat (2) 
es parteix del mòdul de 3.001,68 €/m² útil equivalent a 2.200 €/m² construït (25% de diferència), fem constar que s’han arrodonit els 
valors donat que s’està treballant amb una estimació general. 
 
Els costos de construcció tendeixen a ajustar-se cap a la banda baixa donada la situació conjuntural que pot fer que en futures ocasions 
es pugui revisar a l’alça. En el cas de les naus industrials les més modernes presenten un tipus constructiu (materials i sistemes 
constructius moderns) que fa que s’incrementi el cost de construcció, de 416 €/m² passa a 520 €/m². El mateix s’aplica a les oficines, 
quan es tracta d’avaluar nous escenaris possiblement la millora de l’edificació signifiqui un cost sensiblement major de 900 €/m² a 950 
€/m². 
  
Els valors de repercussió resultants en el cas de les indústries equivalen a unitari de sòl, és a dir, que donat que ocupen i s’edifiquen en 
una planta, el valor de repercussió queda equiparat a l’unitari de sòl (malgrat l’edificabilitat se situï en 2).  
 
 
 

Taula 4. Avaluació dels costos d'urbanització, d’execució i d’indemnitzacions 
 
S’avaluen els costos d'urbanització necessaris per a l’execució de la proposta relatius a la vialitat i als espais lliures, a partir de les 
dades que disposa l’AMB, així com l’enderroc. S’ha establert la tipologia de vial o d’espai lliure i s’aplica el mòdul relatiu als preus 
unitaris base per valoració de costos d'urbanització contrastats pels serveis d’obres de l’AMB.  
També es fa una estimació de les indemnitzacions relatives a la privació de l’edifici actual, indemnització per trasllat d’activitat i 
indemnització per extinció de l’arrendament, en els casos que sigui necessari: 
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1) Indemnitzacions per la privació de l’edifici actual 

 
Es tracta de calcular el valor de reposició actual de l’edifici a partir del valor de la construcció que s’estima al cadastre (UCMC Local * 
MBC) del conjunt de la parcel·la, aplicant l’estat de conservació adient com a tendència regular. 
 

𝑉𝑉𝐶𝐶 = (𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶) ∗ 𝐻𝐻 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝑆𝑆𝐶𝐶  (3) 
 
On: 
Vc és el valor de la construcció 
MBC és el Mòdul Bàsic de Construcció (MBC=1.000 €/m²) 
Coef VC és el coeficient estipulat pel Cadastre al Quadre Marc per cada UCM i categoria 
H es refereix al factor d’antiguitat, calculat segons l’edat de l’edificació, l’ús i la categoria 
I és el factor de conservació 
Sc és la superfície construïda 

 
 

2) Indemnització per trasllat d’activitat 
 

Aquest trasllat d’activitat es composa de dos paràmetres a) el lucre cessant per trasllat i b) el cost de la mudança.  
 

a) Tal com s’ha indicat a la taula 1 es fa una hipòtesi de càlcul dels drets indemnitzables sobre la base del Camerdata, atenent al 
tipus d’empresa i nivell de facturació (s’estima el benefici com el 30% de la facturació i el cost de la indemnització màxima es 
refereix a un mes del benefici). El trasllat d’activitat només es contempla en els casos que sigui una edificació no afectada pel 
planejament vigent i ocupada amb activitat. En cas d’estar afectada, si el contracte o instal·lació de l’empresa és posterior a 
l’aprovació del PGM, es considera que es tracta d’una activitat que s’ha implantat a precari (sense dret a indemnització), en cas 
que l’activitat estès en marxa i fos anterior a l’afectació, sí que es considera el dret d’indemnització per trasllat.  
 

b) El cost de la mudança s’estima en un cost de trasllat d’aproximadament 30 €/m2st d’acord a exercicis anteriors.  
 
 

3) Indemnització per extinció de l’arrendament 
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S'avalua el 50% del diferencial de lloguer màxim/mínim en la zona actual del mateix ús capitalitzat al 10%. S’han fet diferents supòsits 
que situen el diferencial de renda mensual actual entre 3,4 i 6,6 €/m²2mes. Considerant un valor del 50% d’aquest diferencial resulta un 
apreuament de 1,6 €/m2mes que actualitzat se situa en 192 €/m2st. Aquest diferencial de cost resulta bastant semblant en els diferents 
casos d’estudi (entre 3,1 i 3,4 €/m2mes) essent bastant representatiu prendre la xifra de 3,2 €/m2mes i del 50% (1,6 €/m2mes) en tots 
els casos, si bé es pot afinar si es requereix. 
 
Com a criteri general cal indicar que als habitatges només se'ls indemnitza el trasllat perquè recuperen els drets de la propietat un cop 
realitzada la nova proposta. 
 
 

Taula 5. Resum de dades de càlcul 
 

Aquesta taula resumeix els valors aplicables o estimats per cada cas d’estudi, aplicant els criteris de càlcul que s’han explicat 
anteriorment, i validats en diferents estudis anteriors. Aquests són entre d’altres:  

 
a) Valor de sòl vigent (abans de la transformació) atenent als aprofitaments (en superfície de sostre, ús i valors) aplicables als 

terrenys del sector en la situació inicial. En aquest sentit, quan el sector presenta afectacions significatives pendents 
d’execució, s’ha realitzat una estimació dels costos urbanístics pendents d’executar que redueixen el valor del sòl vigent. 
 

b) Valor del sòl transformat o finalista calculat per l’aplicació dels valors de sòl relatius a cada producte d’acord a l’ús òptim que 
desenvoluparà. 
 

c) Cessió d’aprofitament urbanístic, S’ha fixat en un 10% ja que s’estima que aquests sectors siguin inclosos en la revisió del 
planejament general que comportarà el Pla Director actualment en fase d’elaboració. 

 
d) Valor del sòl transformat privat un cop deduït el valor de la cessió. 

 
e) Costos d’urbanització amb indemnitzacions totals de despeses relatives als costos d’execució de la urbanització, 

indemnitzacions per la privació de l'edifici actual, per trasllat d’activitat i si és el cas per extinció de l’arrendament. 
 

f) Despeses de gestió que corresponen a totes les despeses de tramitació d’honoraris i articulació del procés de transformació. 
Aquestes despeses se situen al voltant del 10% en termes generals. 
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Taula 6. Càlcul en la primera etapa (Mètode Residual Estàtic) 
 

Aquesta taula recull el dimensionat de la configuració actual d'usos del sòl i la contrasta amb la proposta de modificació dels usos del 
sòl, aportant una comparativa afinada de:  
 

a) La superfície de l’àmbit del sector. 
b) El detall de les superfícies destinades a sistemes generals d’espais lliures, equipament, viari, protecció de sistemes o sistema 

general ferroviari, entre d’altres. 
c) Les superfícies de sòl destinat a les diferents zones: industrial, terciari, comercial, residencial o bé zones de renovació. 
d) Els aprofitaments calculats com a sostre per cada ús previst en el planejament vigent, o bé aprofitament proposat en la nova 

previsió. 
e) També estableix la comparació dels coeficients d’edificabilitat actuals i proposats. 

 
 
En aquesta taula es realitza el càlcul de dues estimacions aplicant el Mètode Residual Estàtic. La primera estima el valor actual del sòl 
d’acord als valors immobiliaris dels productes actuals i als costos de construcció. La segona estima els valors de sòl d’acord a la 
proposta de planejament i productes edificables previstos en el final del procés. El resultat d’aquest càlcul permet fixar un primer balanç 
econòmic de la proposta. 
 
 

 
Taula 7. Càlcul en la segona etapa de la rendibilitat de la transformació urbanística 
 

Aquesta taula de càlcul reuneix els costos necessaris de transformació com a dades de partida que s’han calculat a les taules anteriors, 
en fa una programació en el temps i una distribució proporcional als costos executats en cada moment per tal d’avaluar com a resultat 
la rendibilitat de la transformació urbanística (TIR). A més inclou la forma de calcular la TREMA a partir dels criteris de l’Ordre ECO 
805/2003 sobre valoracions de garantia hipotecària, i una anàlisi de la rendibilitat del capital propi en l’escenari de promocions 
apalancades, és a dir, on part del capital necessari prové d’un crèdit financer. Com es veu, en situacions on el finançament extern és 
factible, i a més amb tipus financers per sota de la TIR, l’apalancament és interessant ja que fa rendir el capital propi per sobre de la TIR 
de la promoció. 
 

 Av. Diagonal 649, 4a planta, 08028, Barcelona Tel: 93 401 58 73 / 93 401 63 96 



 
 
 

22 

Sobre aquesta taula, d’acord a la programació de la urbanització, es poden revisar els escenaris de proporcionalitat, modificar la 
temporalitat o bé el pes que tenen les despeses front als ingressos que es produiran en el temps, també el finançament extern que 
afecta a la rendibilitat del projecte, entre d’altres.  

 
 
 
Taula 8. Factors de viabilitat de la transformació urbanística  
 

Com a resultat de l’aplicació del model als diferents casos d’estudi s’obtindran les pautes i els factors més sensibles a la modificació de 
valors i a la viabilitat del desenvolupament del sector. 
 

1. Repercussió del Valor de Sòl inicial sobre el Valor de Sòl finalista VSo/VSf 
Estableix una proporcionalitat del Valor de Sòl vigent (o) abans de ser transformat i del Valor del Sòl transformat (f) expressant 
l’autèntic increment de valor d’acord als casos d’estudi, sembla eficient quan se situa per sobre del 30%. 

 
2. Repercussió de les despeses d’urbanització (amb indemnitzacions) sobre el diferencial de plusvàlua bruta 

Estableix una proporcionalitat entre els factors dels costos de transformació i el nivell de plusvàlua que aquesta és capaç de 
produir, de manera que quan el pes de les despeses es fa excessiu fa inviable l’execució i la viabilitat de la transformació. S’ha 
deduït com a proporcionalitat recomanable entre el 30-40%. 
 

3. Repercussió de les despeses d’urbanització sobre el Vs transformat (f) 
Estableix una proporcionalitat entre els factors de les despeses de transformació i el valor de sòl en finalitzar la transformació, fet 
que expressa si el pes dels costos pot estar suportat pel nou valor al final d’aquesta, de manera que dóna una visió de la 
dimensió econòmica afitant dades relatives a l’increment que està operant aquesta transformació. S’ha deduït com a 
proporcionalitat recomanable entre el 20-30%. 
 

4. Repercussió de les despeses d’urbanització sobre el total de superfície de sostre transformat 
En aquest cas estableix la proporcionalitat entre les despeses de transformació i la quantitat de sostre generat, per tant permet 
veure també una dimensió ajustada sobre el volum de sostre generat i visibilitat a una dada que permetrà analitzar si un o altre 
factor de despeses d’urbanització (Cu) o superfície de sostre transformat (Sf) són en proporció excessius i replantejar escenaris 
ajustats per la transformació. S’ha deduït com a proporcionalitat recomanable un rati del que, com exemple al 22@, s’hauria 
de situar entre 200-250€. 
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5. Un altre factor de més detall és l’estudi de la proporcionalitat de despeses d’urbanització específiques 
Un factor que s’ha estudiat pels diferents casos i que permet establir una proporcionalitat de les despeses d’urbanització per 
sostre transformat o bé sobre plusvàlua bruta, atenent a les despeses específiques per Indemnització de l'activitat, 
Indemnització de l'edifici i Execució material. Com a resultat no s’ha pogut identificar quins seria els valors recomanables en 
cada cas. 
 

6. La taxa interna de retorn anual  
Estableix la taxa o interès de rendibilitat anual de la transformació, això vol dir que si és suficientment alta pot explicar l’atractiu 
de la inversió per a operadors privats o públics i per tant dóna el resultat més clar de la viabilitat de l’operació. En termes 
generals la normativa ECO 805/2003 en la Disposició addicional sisena identifica un sistema de càlcul que amb la seva aplicació 
(segons la proporcionalitat dels usos implicats a la transformació: Habitatge, Oficines, Comerç) expressa la rendibilitat mínima 
exigida per l'urbanitzador que el situa entre el 12-15% real anual (expressat com a Taxa de Retorn Mínima Acceptable TREMA). 
En síntesi, com a referència de la viabilitat cal situar la TIR anual en aquest 12-15% com acceptable quan l’actuant és una entitat 
privada i menor, entorn al 10%, en alguns casos si els costos interns així ho justifiquen o bé quan l’entitat és pública, l’actual 
conjuntura apunta a flexibilitzar a la baixa aquesta taxa.  
 

7. Increment en el Coeficient d’Edificabilitat 
Un darrer factor d’anàlisi és el canvi que ha experimentat el coeficient d’edificabilitat de la proposta respecte la situació actual, 
donat que és una part important de l’increment de valor que haurà també de combinar la composició dels usos adient per tal 
d’assegurar un aprofitament adient. En els casos d’estudi s’ha vist que és més significatiu el canvi d’ús especialment si es 
transforma la indústria obsoleta per espais d’activitat innovadora. Malgrat que també s’ha vist que la reducció en l’edificabilitat 
proposada posa en risc la viabilitat de la proposta.  
 

8. Factor d'increment d'aprofitament o edificabilitat ponderada 
Aquest factor resumeix en termes econòmics si l'increment de l'aprofitament és suficient com per fer viable l'actuació. Els Casos 
d’estudi apunten que cal que aquest factor superi el 1,6. 
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4.  Casos d’estudi 
 
S’han estudiat dos perfils tipus d’àrees de remodelació per tal de realitzar un assaig per a la delimitació de models de regeneració urbana. 
 
 
4.1. Zona industrial en transformació que pretén allotjar noves àrees d’activitat, indústria moderna i terciari d’alt valor 

 
i. Zona industrial a Sant Adrià/Badalona (un nou 22@): Sector 4_ FRONT DEL PORT l i Sector 3 _AVINGUDA MARESME NORD  

Es tracta d’un àmbit situat arran del front marítim entre la Catalana de Sant Adrià i l’eix del port de Badalona que forma part del 
nucli urbà consolidat. És un sector lligat a l’activitat industrial segons el planejament actual (22a). Un àmbit d’aproximadament 
124 ha (50 ha a Sant Adrià i 74 ha a Badalona) que inclou 5 operacions de transformació: la Tèrmica, el Sot, Eix Maresme, Eix 
Sant Lluc i Front del Port. 

És una zona amb àmplies actuacions de transformació en el seu perímetre (el Port, la Tèrmica). També és una zona que ha 
tingut algunes transformacions recents a l’interior, amb la subdivisió de les antigues naus, per satisfer la demanda d’espais per a 
noves activitats de logística i serveis. Fet que fa necessària una actuació a nivell de dotacions i serveis pel bon funcionament de 
la zona. 

Es tracta per tant d’una zona que ja ha iniciat la transformació i que segueix una dinàmica amb cert paral·lelisme del que s’ha 
produït recentment al 22@. Gaudeix, per tant, d’un cert dinamisme tan en la transformació dels usos i activitats com de les 
edificacions que les allotgen. La situació de l’entorn a nivell de connectivitat i d’accessibilitat són correctes i les propostes en curs 
s’orienten a millorar les infraestructures, dotar de major centralitat, terciarització i renovació de la qualitat edificada, afectant 
especialment les edificacions més envellides i amb menor nivell d’ocupació i per tant d’activitat. 

Cal indicar que en els dos sectors indicats, el Sector 4_ FRONT DEL PORT de 33.766,00 m2sòl i Sector 3 _AVINGUDA 
MARESME NORD de 64.621,30 m² de sòl, el model d’estudi ha servit per qüestionar les possibilitats del seu desenvolupament 
previst inicialment. 

En el cas del Sector 4_ FRONT DEL PORT, s’ha vist com l’exclusió del sector d’un edifici d’habitatges edificat recentment 
contribueix a fer viable l’actuació. (Model de Càlcul Annex I) 
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En el cas del Sector 3 _AVINGUDA MARESME NORD s’ha reconsiderat la possibilitat de desplaçar el Laboratori Menarini pel fet 
que fa del tot inviable l’actuació. (Model de Càlcul Annex II) 

Ús proposat  
• Indústria logística 
• Activitats @ 
• Residencials  
• Terciaris (oficines, hoteler i comercial) 
• Equipament 

 

 
 

Imatge del sectors de la proposta. Font: AMB 
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Sector 4_ FRONT DEL PORT        Sector 3 - AVINGUDA MARESME NORD 
 

 
  

Proposta de modificació dels usos del sòl Superfícies

Ambit sector m2 31.894,48 m2s
Espais lliures 6.735,00 m2s

Sistemes Equipament
Viari 10.922,00 m2s

Total Sistemes 17.657,00 m2s
Residencial 18 3.570,00 m2s

Zones Rerciari T 3.155,00 m2s
comercial 14.076,00 m2s

Total Zones 20.801,00 m2s
Residencial 18 23.562,00 m2st

Aprofitament proposat Terciari T 28.395,00 m2st
Comercial 14.076,00 m2st

Total ap. vigent 66.033,00 m2st
Residencial 18

Aprofitament materialitzat Rerciari T
comercial

Bruta Total 2,03 m2st/m2s
Coef Edificabilitat Sòl computable 2,74 m2st/m2s

Materialitzat

Proposta de modificació dels usos del sòl Superfícies

Ambit sector m2 58.814,63 m2s
Espais lliures 9.736,00 m2s

Sistemes Equipament 3.776,00 m2s
Viari 20.527,63 m2s

Total Sistemes 34.039,63 m2s
Residencial 18

Zones Terciari T

Total Zones 24.775,00 m2s
Residencial 18 23.400,00 m2st

Aprofitament proposat Terciari T 53.872,00 m2st
Comercial 22.562,00 m2st
@ 36.480,00 m2st

Total ap. vigent 136.314,00 m2st
Residencial 18

Aprofitament materialitzat Rerciari T
comercial

Bruta Total 2,32 m2st/m2s
Coef Edificabilitat Sòl computable 5,50 m2st/m2s

Materialitzat
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4.2. Zona central d’un municipi que proposa la renovació 
 

ii. Zona industrial Can Samaranch-Can Malvehy, Molins de Rei 
 
Es tracta d’un àmbit situat al nord de la vila que forma part del nucli urbà consolidat i està limitat per la via del Ferrocarril. És un 
sector lligat a l’activitat industrial segons el planejament actual (22a) que inclou una petita àrea de renovació urbana (17-3), 
d’aproximadament uns 32.031 m2 de sòl. 
 
Actualment l’activitat industrial productiva del passat s’ha anat transformant en activitats de segona transformació (elements 
metàl·lics i plàstics, de magatzem i serveis, de logística i transport). Un fet que ha provocat la subdivisió de les antigues naus en 
petits locals lligats a noves activitats que requereix d’una actuació a nivell de dotacions i serveis pel bon funcionament de la 
zona.  
 
Es tracta d’un sector heterogeni i de forma irregular sense un dinamisme clar vers la transformació i amb una ocupació dels 
espais mitjana. La pròpia morfologia del sector, les vies de tren i d’altres factors propis de l’emplaçament no permet una 
proposta flexible i s’ha de restringir a l’espai i a la disposició dels actuals elements edificats. En les condicions actuals la 
proposta que s’ha estudiat resulta no viable essent pel moment complexa de formular-la per millorar la seva viabilitat. Caldria 
abordar quines possibilitats d’increment de l’aprofitament amb la incorporació de nous usos o major edificabilitat podrien 
incorporar-se per millorar la viabilitat.  

Ús proposat 
• Oficines 
• Equipament 
• Residencial 
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Imatge del sector de la proposta. Font: AMB 
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Zona industrial Can Samaranch-Can Malvehy, Molins de Rei 
 
 
 
 
  

Proposta de modificació dels usos del sòl Superfícies

Ambit sector m2 32.030,83 m2s
Espais lliures 7.072,00 m2s

Sistemes Equipament 2.314,40 m2s
Viari 7.461,49 m2s
Protecció de sistemes 560,00 m2s
Sistema general ferroviari 1.126,00 m2s

Total Sistemes 18.533,89 m2s

Zones

Volumetria específica 18 8.131,94 m2s
Vol.  espec-Can Malvehy 18t 5.365,00 m2s

Total Zones 13.496,94 m2s
Residencial 18 i 18t 25.809,69 m2st

Aprofitament proposat Terciari T 4.934,07 m2st

Total ap. vigent 30.743,75 m2st
Residencial 18 i 18t

Aprofitament materialitzat Terciari T

Bruta Total 0,96 m2st/m2s
Coef Edificabilitat Sòl computable 2,28 m2st/m2s

Materialitzat
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5. Síntesi de resultats 
 
 
La ciutat com a sistema estès d'usos i d’activitats canviants en el territori, planteja cada vegada més l'exigència de la renovació de les seves 
estructures funcionals i dels seus teixits morfològics, en vies d’una major diversitat, mixticitat i dinamisme. Especialment alguns dels espais 
tradicionalment dedicats a l’activitat productiva industrial s’han associat a espais de poca qualitat respecte als aspectes funcionals, paisatgístics 
i ambientals. Un fet que planteja abordar el canvi i la recuperació d’aquests espais per adaptar-los a les noves formes urbanístiques per a les 
activitats econòmiques, incorporant aquells usos i activitats que s’ajusten a les demandes socials, econòmiques i mediambientals.  
 
En uns moments de canvi de cicle econòmic, no sembla que els agents socials i econòmics tinguin capacitat en els propers anys per absorbir 
fàcilment les noves promocions immobiliàries, fet que fa més necessari ajustar els costos d’entrada i els preus de sortida. Una situació de falta 
de liquiditat que fa aflorar qüestions que afecten a les condicions econòmiques i a la viabilitat de dur a terme actuacions de regeneració i de 
reutilització d’alguns d’aquest teixits obsolets. Això vol dir que cal que un projecte incorpori l’espai a nivell funcional, arquitectònic i urbanístic, 
però que a més ha de ser possible realitzar aquesta transformació i per tant ha de aportar les plusvàlues suficients per fer-ho viable, ja que en 
cas contrari el procés no es podrà materialitzar. 
 
L’objectiu d’aquest estudi és abordar un model de l’avaluació de la viabilitat de la transformació urbana a l’AMB per aportar criteris a un 
procediment sintètic com a exercici temptatiu per mesurar la viabilitat, o no, dels sectors de transformació. Amb l’estudi dels casos que s’han 
efectuat s’obté una eina d’avaluació que permet replicar una anàlisi sintètica dels factors més significatius en base a bases d’informació i als 
paràmetres determinants de la viabilitat econòmica. Aquest procediment sintètic és un primer pas d’utilitat tècnica per abordar els processos de 
transformació afegint criteris econòmics (relatius a la plusvàlua) a més d’altres purament morfològics i de disseny.  
 
Entre els perfils habituals de transformació es poden destacar: 1) Àrea de remodelació urbana en sòl urbà: s’orienta cap un canvi de 
l’estructura física, d’usos i d’activitats d’una remodelació total o parcial; 2) Àrea de complementarietat, densificació o diversificació: sovint 
requereixen de canvis parcials per readaptar-se a les noves demandes (dimensió, tipus d’edificis, activitats) en sòl urbà; 3) Àrea de 
transformació d’ús, que en funció de la pèrdua d’activitat i desocupació del sector, aquesta transformació es podrà efectuar en grans paquets o 
per parts de manera gradual o per etapes; 4) Àrea de nova centralitat: aborda un canvi d’activitat cap a la terciarització i renovació d’usos 
incorporant més densitat i majors elements de centralitat. 
 
En aquest treball s’han estudiat uns casos amb major especificitat per tal d’identificar alguns criteris generals a considerar en els casos de 
regeneració urbana, que s’han detallat als annexos adjunts. Un primer pas és identificar el potencial i les característiques del sector, així com el 
seu encaix de transformació. En un context general les àrees de transformació poden tenir una vocació o potencialitat diferenciada. Els casos 
d’estudi que s’han abordat son:  
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a. Zona industrial en transformació que pretén allotjar noves àrees d’activitat, indústria moderna i terciari d’alt valor. Es tracta d’una 
millora en l’entorn, en el potencial edificable i en el canvi d’ús en un àmbit de Badalona. En aquest cas les preexistències 
edificades tenen un pes important i en part mantenen l’activitat, si bé les plusvàlues generades afavoreixen la transformació. 

b. Zona central d’un municipi que pretén la renovació, transformació i potenciació de la trama urbana, allotjar noves centralitats i 
equipaments per al municipi (terciari, residencial i equipament). Es tracta d’una millora aparent del potencial per efecte de 
recentralitat del sector. En aquest cas les preexistències edificades són importants i generen unes càrregues destacables, i el nou 
aprofitament és escàs per garantir uns valors o plusvàlues suficients per abordar la transformació.. 

 
Els criteris generals a considerar:  
 

1. Un primer criteri és atendre la situació de partida, és a dir els paràmetres inicials que configuren el sector de transformació. Es tracta 
de tenir mesures precises de la situació del sector, en quina part està edificat o vacant, si les edificacions són recents o obsoletes, 
si allotgen activitats o no, si estan desocupades. El tipus d’edificació i la capacitat de reutilització o renovació. De l’estructura viària, la 
capacitat d’adaptació o no a nous usos i necessitats de vialitat. Dimensionar les noves necessitats d’equipaments i sistemes ajustades 
a la transformació.  
 

2. També és rellevant considerar la dimensió de les millores d’aprofitament relatives a la incorporació de nous usos i majors 
densitats. Entenent que la transformació ha de tendir a produir necessàriament una major densitat i intensitat d’usos, i a la vegada una 
millora qualitativa dels usos preexistents, de manera que s’aporti una plusvàlua equitativa i proporcional als costos de la transformació. 
 

3. La manera com es construeix aquest aprofitament és un factor cabdal que no només afecta a la dimensió sinó també al tipus de 
producte que ha de materialitzar aquest aprofitament i que necessàriament ha de ser ajustat als requeriments de la demanda actual 
o futura per tal d’assegurar la seva bona absorció.  
 

4. Tanmateix, l’altre component de millora és l’impacte del canvi d’ús sobre els valors immobiliaris. Així per exemple, la diferència de 
valor en la transformació d’ús industrial a residencial suposa un augment de valor destacable, ja que pot significar que es triplica el valor 
de repercussió del sòl (de 300 €/m² a 931 €/m²), i fins i tot més si es transforma en terciari d’alt nivell, 1.128 €/m² (això només és així al 
sector de Badalona).  
 

5. En relació a l’impacte sobre els valors cal indicar que existeixen factors relatius a l’emplaçament i a la seva centralitat que poden 
afavorir potenciant un major nivell d’increment de valors per efecte de les externalitats urbanes que afecten en cada cas al sector i a la 
proposta de transformació. 
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6. L’encaix de la proposta de transformació ha de contemplar, a més dels factors esmentats, una dimensió i programa eficient, és a 
dir, que ha de desenvolupar una diversitat de productes que s’ajustin a la densitat i complementarietat idònia per la seva ubicació i que 
atenguin a les necessitats de la demanda en el lloc adient. Aquesta possiblement és una de les condicions que presenta certa 
complexitat, donat que l’experiència en la promoció immobiliària s’ha primat més la visió des de la creació de l’oferta que de la provisió 
de productes molt ajustats a la demanda.  
 

7. Una transformació que també ha de fer una bona gestió de les preexistències per minimitzar l’impacte del projecte 
d’urbanització, el que significa evitar actuar en elements vigents o recuperables i mesurar les necessitats de noves dotacions i serveis 
en espais ja ben dotats, és a dir, fer una bona gestió de les preexistències i de l’impacte dels costos d’urbanització. 
 

8. Per últim, l’encaix de la proposta de transformació a les dinàmiques socioeconòmiques de la demanda possiblement són avui un 
dels elements més rellevants i que poden modular un temps d’absorció del nous productes construïts.  
 

 
Com a síntesi dels factors analitzats en els diferents casos d’estudi, s’ha deduït un primer model de dades que permet simplificar el càlcul de la 
viabilitat o no dels sectors oferint simplement una avaluació econòmica del rendiment. De l’aplicació d’aquesta metodologia s’ha procedit a una 
mesura sintètica d’alguns factors sintètics que poden servir com a punt de partida per encaminar l’encaix d’una proposta de transformació. 
 
Alguns dels factors sintètics que s’han elaborat són: 
 

1. Repercussió del Valor del sòl inicial sobre el Valor de sòl finalista: caldria mantenir una proporció inferior al   < 30%  
 

2. Repercussió despeses d’urbanització (amb indemnitzacions) sobre el diferencial de plusvàlua bruta:    entre el 30-40% 
 

3. Repercussió de les despeses d’urbanització sobre el Valor del sòl transformat (f)     entre 20-30% 
 

4. Repercussió de les despeses d'urbanització sobre la superfície de sostre transformat     entre 200-250€ 
 

5. L’increment en el coeficient d’Edificabilitat           >20% 
 

6. Factor d'increment d'aprofitament o edificabilitat ponderada        >1,6  
 

7. Taxa interna de retorn acceptable per la promoció d’una entitat privada       >12-15%  
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Model de Càlcul: Sector 4_ FRONT DEL PORT 
 
  

 Av. Diagonal 649, 4a planta, 08028, Barcelona Tel: 93 401 58 73 / 93 401 63 96 



Model de l’avaluació de la viabilitat 
de la transformació urbana a l’AMB

Primer prototip Sector 4_ FRONT DEL PORT

Maig 2014



Metodologia d’estudi

Aquest estudi s’abordarà en base a tres aproximacions al càlcul de la viabilitat del sector.

1) Un primer pas consisteix en calcular el valor del sòl del sector actual d’acord al planejament vigent i a
l’aprofitament admès o materialitzat, com a valor de les zones d’aprofitament privat. Després s’avaluarà el
valor de sòl adient als usos i intensitats de noves zones que es proposen en el sector per tal d’avaluar el nou
aprofitament del sector i el seu diferencial de valors, com a primer balanç que ha de mesurar la capacitat
d’absorbir les càrregues urbanístiques.

2) En un segon pas, consisteix en simular la rendibilitat d’una operació de transformació urbanístico‐
edificatòria del sector incorporant tots els ingressos esperats i les càrregues proporcionals als deures dels
propietaris, cessió i urbanització, ajustats als valors actuals. 

3) Estudiar les pautes i els factors més sensibles a la modificació de valors i a la viabilitat del desenvolupament
del sector.



Taula 1. Estat actual i preexistències

Sector 4_ FRONT DEL PORT

Referència Cadastral
Superfície sòl (m² 

sòl)

Superfície 
construïda sobre 
rasant (m² sostre)

Sòl vacant (m² 
sòl)

Any de 
construcció

Nombre 
d'habitatges Tinença Activitat

Classificació 
activitat AFECTACIÓ PV

Superfície sòl 
afectada (m² sòl)

Superfície 
construïda sobre 

rasant 
afectada(m² 

sostre)

Superfície sòl 
amb aprofitament 

(m² sòl)

Superfície 
construïda sobre 

rasant amb 
aprofitament (m² 

sostre)
6178616DF3867G 11.441 10.985 - 1980 0 Tit. Privada si <diverses> 0 - - 11.441 10.985
6178617DF3867G 43 43 - 1978 0 Tit. Privada - - 1 43 43 0 0
6178618DF3867G 128 101 - 1915 1 rop. règim successo - - 1 51 40 77 60
6178619DF3867G 70 70 - 1915 1 rop. règim successo - - 1 70 70 0 0
6178620DF3867G 88 66 - 1915 1 rop. règim successo - - 1 28 16 59 50
6179201DF3867G 1.239 1.239 - 1966 0 Tit. Privada parcial <diverses> 1 312 312 927 927
6179202DF3867G 258 321 - 1959 0 rop. règim successo si Dist. minorista 1 66 66 192 255
6179203DF3867G 3.647 4.192 - 1982 0 Tit. Privada si Producció 0 - - 3.647 4.192
6179206DF3867G 874 2.624 - 1964 0 Tit. Privada si Serveis privats 0 - - 874 2.624
6179207DF3867G 3.356 0 3.356 0 0 Tit. Privada no Buida 0 - - 3.356 0
6179228DF3867G 587 397 - 1960 0 Tit. Privada si Producció 0 - - 587 397
6179229DF3867G 568 159 - 1960 0 Tit. Privada si Producció 0 - - 568 159
6179230DF3867G 1.388 1.481 - 1972 0 Tit. Privada no Venda/Lloguer 0 - - 1.388 1.481
Total 23.688 21.680 3.356 - 3 - - - - 571 548 23.117 21.132
Vial actual 8.267 Inclou vial 'interior' (PV=22a)
Verd 0
Total Sector 31.955
Proposta S4 31.955 = 33.760 m² - parcel·la 6179205DF3867G

Parcel·la eliminada del Sector
6179205DF3867G 1.805 3.569 - 2001 34 PH - -

Referència Cadastral

Valor de la  
construcció 

(mitjà) Vc * SupConsSB
Vc * SupConsSB 

(cons regular) Facturació

Facturació / 
SupConsSB 

(ocupat)

Estimació 
Benefici anual 

30% fact

Indemnitz.maxim
a 1 mes del 

benefici

Núm. Empreses 
no afectades on 
consta facturació

Núm. Empreses 
Total

6178616DF3867G 407,28 4.474.082 3.802.969 18.000.000 1.639 492 450.000 24 31
6178617DF3867G 0 0 - - - - - -
6178618DF3867G 0 0 - - - - - -
6178619DF3867G 0 0 - - - - - -
6178620DF3867G 0 0 - - - - - -
6179201DF3867G 319,01 295.645 251.298 2.250.000 afectada - - 1 1
6179202DF3867G 228,33 58.238 49.502 1.200.000 afectada - - 2 2
6179203DF3867G 386,66 1.620.999 1.377.850 27.000.000 6.440 1.932 675.000 2 2
6179206DF3867G 359,07 942.256 800.918 450.000 171 51 11.250 3 4
6179207DF3867G 0 0 - - - - - -
6179228DF3867G 231,78 91.911 78.125 450.000 1.135 340 11.250 1 1
6179229DF3867G 231,78 36.930 31.391 - - - - - -
6179230DF3867G 411,89 610.205 518.674 - - - - - -
Total - 8.130.266 6.910.726 49.350.000 9.385 2.816 1.147.500 33 41

TOTAL ACTUAL APROFITAMENT VIGENT

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ FACTURACIÓ  (CAMERDATA)



Taula 2. Configuració proposada d'usos del sòl i sostres edificables

Proposta Sector 4_ FRONT DEL PORT _  superficies de zones i sostre ( el sot - badalona sud)

SECTOR SUPERFÍCIE ILLA

SUPERFÍCIE 
d'equidistrib

ució
sostre  
actual 

coef.  
proposat 

TOTAL 
SOSTRE

total 
equipamen

ts
total zones 

verdes

totals 
cessions 
minims

totals 
cessions 
minims 

equipamen
ts 

totals 
cessions 
minims 
zones 
verdes

totals 
cessions 
minims

 m2  m2 2,00 promig m2st % m2st % m2st % m2st % m2st % m2st % m2st 7,50 5+7,5+15 segons art 100 proposat proposat proposades
SECTOR 4

Badalona-Sant 
Adriá

31.894,48

25' 11.912,00 23.824,00 2,26 8.092,00 30% 5.848,00 22% 0,00 0% 13.005,00 48% 0,00 0% 0,00 0% 26.945,00 606,90 2.627,78 3.234,68 0,00 3.891,00 3.891,00

26' 11.767,00 24.978,00 3,32 15.470,00 40% 8.228,00 21% 0,00 0% 15.390,00 39% 0,00 0% 0,00 0% 39.088,00 1.160,25 4.091,85 5.252,10 0,00 3.284,00 3.284,00

Total 31.894,48 23.679,00 48.802,00 2,79 23.562,00 36% 14.076,00 21% 0,00 0% 28.395,00 43% 0,00 0% 0,00 0% 66.033,00 1.767,15 6.719,63 8.486,78 0,00 7.175,00 7.175,00

coef. edificabilitat 2,07 2,79 17.231,00 261,80 habitatges de 90 m²

RESERVES DE PLACES D'APARCAMENT núm places superfície necessària

1,5 per habitatge (1 cotxe+0,5 per motocicletes) 392,70 9.817,50

1 cada 100m² per ús  comercial o altres 424,71 10.617,75

817,41 20.435,25

total superficie illes 23.679,00 1 planta de subsol

3.243,75

SOSTRE HOTEL        SOSTRE RESIDENCIAL SOSTRE COMERCIAL SOSTRE INDUSTRIAL SOSTRE OFICINES SOSTRE @



Taula 3.Valors de venda, preus i cost  de construcció aplicables

Valors aplicables per calcular VR

Habitatge
Vm2 Const K Cc VR per ús % VR ponderat

Habitatge lliure: Badalona ajustat 3.100,00 1,4 1.100,00 1.114,29 70 780,00

Habitatge règim general 1.500,00 1,35 800,00 311,11 20 62,22

Habitatge preu concertat 2.200,00 1,4 920,00 651,43 10 65,14

Valor VRS mitja ponderada: 907,37

Valors de repercussió de sòl 
Vm2 Const K Cc VR per ús

Industrial 1.000,00 1,4 416,00 300,00 equival a unitari de sòl

Nova indústria 1.424,18 1,4 520,00 497,27

Comercial 2.200,00 1,4 650,00 944,20

Oficines 2.800,00 1,4 900,00 1128,99

Aparcaments 666,67 1,4 480,00 -3,81 20.000€ plaça 30m2

Valors unitaris de sòl (nous escenaris)
Vm2 Const K Cc VR per ús

Industrial 1.000,00 1,4 416,00 300,00 equival a unitari de sòl

Nova industria 1.424,18 1,4 520,00 497,27

Comercial 2.200,00 1,4 650,00 944,20

Oficines 2.800,00 1,4 950,00 1.078,99

Aparcaments 666,67 1,4 480,00 -3,81 20.000€ plaça 30m2



Taula 4. Avaluació dels costos d'urbanització, d’execució i d’indemnitzacions

Despeses de vialitat segons mòdul urbanització

Sector càrrega sector  nom carrer  tipologia mòdul 1
superficie 

s/plano cost mòdul 1
Sector 4

V1a interna cooperació carrer alfons XII reurbanització 230,00 € 1.551,00 356.730,00 €                           
V2a interna cooperació carrer guifre reurbanització 230,00 € 1.206,00 277.380,00 €                           
V3a interna cooperació carrer nou urbanització 270,00 € 1.175,00 317.250,00 €                           
V4a interna cooperació carrer nou urbanització 270,00 € 1.250,00 337.500,00 €                           
V5a interna cooperació carrer bori reurbanització 290,00 € 4.174,00 1.210.460,00 €                        
V6a interna cooperació carrer progress reurbanització 290,00 € 1.578,00 457.620,00 €                           

10.934,00 2.956.940,00 €                        

imprevist 5,00% 147.847,00 €                           
total despeses vialitat segons módul 10.934,00 3.104.787,00 €                        

Despeses d'urbanització d'espais lliures segons módul urbanització

Sector 4
Ve1a interna cooperació plaça longitudinal espai lliure nou 120,00 € 3.891,00 466.920,00 €                           
Ve2a interna cooperació plaça longitudinal espai lliure nou 120,00 € 3.284,00 394.080,00 €                           

7.175,00 861.000,00 €                           

imprevist 5,00% 43.050,00 €                             
total despeses d'urbanització'd espais lliures segons módul 7.175,00 904.050,00 €                           

Enderrocs
general Badalona cooperació enderrocs 40,00 €               22.598,00 €     903.920,00 €                    Cadastral

22598 903.920,00 €                           

imprevist 5,00% 45.196,00 €                             
total costs d'enderrocs 949.116,00 €                           

Total obra urbanitzadora (vialitat, espais lliures i enderrocs) 4.957.953,00 €             
4.957.953,00 €                 

66.033,00 75,08 €/m2sostre
75.553,00 65,62 €/m2sostre

Preus unitaris base per valoració costos d'urbanització dels espais viaris euros sostre sector costes x m2sostre
passeig singular 240,00 €/m2
carrer local nou 220,00 €/m2
reurbanització carrer existent 180,00 €/m2
* +  plus de la part proporcional del pla d'infra 50,00 €/m2

Preus unitaris base per valoració costos d'urbanització dels espais lliures
espai lliure vorera lineal o pas 180,00 €/m2
espai lliure general 120,00 €/m2
Enderrocs ( 38€a280€) 40,00 €/m2

Urbanitzaci-rec cost urbanització26/04/2013 mejias



Indemnitzacions per la privació de l’edifici actual

INDEMNITZACIÓ  
Extinció de 

l'arrendament

Superfície sòl 
(m² sòl)

Superfície 
construïda 

total (m² 
sostre)

AFECTACIÓ 
PV

Superfície 
construïda 

sobre rasant 
(m² sostre)

Valor de la  
construcció 

(mitjà)
Vc * 

SupConsSB
Vc * SupConsSB 

(cons regular) Facturació
Facturació / SupConsSB 

(ocupat)

Estimació 
Benefici 

anual 30% 
fact

Indemnitz. 1 mes del 
benefici MUDANÇA

Núm. 
Empreses Extinció arrendament

6178616DF3867G 11.441 10.985 0 10.985 407,28 4.474.082 3.802.969 18.000.000 1.639 492 450.000 329.555 24 2.109.149
6178617DF3867G 43 43 1 0 0 0 - - - - - - -
6178618DF3867G 128 101 1 60 0 0 - - - - - - -
6178619DF3867G 70 70 1 0 0 0 - - - - - - -
6178620DF3867G 88 66 1 50 0 0 - - - - - - -
6179201DF3867G 1.239 1.239 1 927 319,01 295.645 251.298 2.250.000 afectada - - - 1 -
6179202DF3867G 258 321 1 255 228,33 58.238 49.502 1.200.000 afectada - - - 2 -
6179203DF3867G 3.647 4.192 0 4.192 386,66 1.620.999 1.377.850 27.000.000 6.440 1.932 675.000 125.770 2 804.927
6179206DF3867G 874 2.624 0 2.624 359,07 942.256 800.918 450.000 171 51 11.250 78.726 3 503.844
6179207DF3867G 3.356 0 0 0 0 0 - - - - - - -
6179228DF3867G 587 397 0 397 231,78 91.911 78.125 450.000 1.135 340 11.250 11.896 1 76.136
6179229DF3867G 568 159 0 159 231,78 36.930 31.391 - - - - - - -
6179230DF3867G 1.388 1.481 0 1.481 411,89 610.205 518.674 - - - - - - -
Total 23.688 21.680 21.132 322 8.130.266 6.910.726 2.346 704 1.147.500 545.946 3.494.056

Hip 1 1.693.446,30 5.187.502,62
Valor de l'edifici actual (s'aplica el cost cadastral depreciat) Hip 2 2.840.946,30 6.335.002,62

Hip1 Hip 2
Hip. 2 Valor de la construcció act 8.130.265,68 indemnització per activitat + sostre 18.198 12.098.228 14.465.268
Hip. 1 Valor actual conservació 
regular 6.910.725,82

indemnització per activitat 21.021 5.187.503 6.335.003
Criteris:
Edificació no afectada s'avalua (UCMC Local * MBC) promig de parcel·la In unitari 285,06 348,11
depreciat H
Pondrerat per superficie de Local Vc unitari 328,75 386,77 €m2 soste

Extinció d'arrendament (nomes en propietat horitzontal?)

Actualitzat 192 € m2 st

Criteris:
Edificació no afectada, S'avalua el 50% del diferencial de lloguer max minim zona  actual de mateix ús
Capitalitzat al 10%
22a 
Renta mensual actual 3,4€/m2 mes i 6,6
50% Diferencial 1,6 €/m2 mes
Actualitzat 192 € m2 st

Indemnització per trasllat d'activitat

Criteris:
Edificació no afectada i ocupada en activitat
Cost de trasllat 30€/m2 st
Hipotesis 1: Lucrecesant 1/12  (promig del 30% de la facturació anual divivida per m2)
Hipotesis 2: Lucrecesant 1/6  (promig dela facturació anual divivida per m2)
El promig de la facturació de sectors al 22@ és de 1.296 €/m2 de sostre

ESTIMACIÓ VALOR ACTUAL DE L'EDIFICI 
D'ACORD AL VALOR DE LA 

CONSTRUCCIÓ INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT D'ACTIVITAT D'ACORD A LA FACTURACIÓ  (CAMERDATA)TOTAL ACTUAL

Referència Cadastral



Taula 5. Resum de dades de càlcul

opcio 1 opcio 2
Valor d'abans de la transformació 300 9.182.466
Valor materialitzat 16.093.191

Valor de sòl vigent 15.420.191
Valor del sòl transformat 66.727.479 65.307.729

Cessió de aprofitament urbanístic 10% 6.672.748 6.530.773

Valor del sòl transformat privat (després de cessió) 60.054.732 58.776.957

Costos d'urbanització amb Indeminizacions 17.056.181 19.423.221
Despeses de gestió 10% 1.705.618 1.942.322

 

Valor potencial per la propietat 60.054.732 58.776.957

Deduint costos Vsol inici 15.420.191 15.420.191
Curb+Indem 17.056.181 19.423.221
Gest 1.705.618 1.942.322

34.181.991 36.785.735

Diferencial deduits els costos 25.872.741 21.991.222

Factor d'increment d'aprofitament o  edificabilitat ponderada 2,82

Aquest factor resumeix  en termes econòmics si l'increment de l'aprofitament es suficient com per fer viable l'actuació.



Taula 6. Càlcul en la primera etapa (Mètode Residual Estàtic)
Configuració actual d'usos del sòl Superfícies Proposta de modificació dels usos del sòl Superfícies

Ambit sector m2 31.894,48 m2s Ambit sector m2 31.894,48 m2s
Espais lliures Espais lliures 6.735,00 m2s

Sistemes Equipament Sistemes Equipament
Viari 7.596,41 m2s Viari 10.922,00 m2s

Total Sistemes 7.596,41 m2s Total Sistemes 17.657,00 m2s
Residencial 13 b 572,48 m2s Residencial 18 3.570,00 m2s

Zones Industrial 22a 23.786,60 m2s Zones Rerciari T 3.155,00 m2s
comercial 14.076,00 m2s

Total Zones 24.359,08 m2s Total Zones 20.801,00 m2s
Residencial 13 b 1.030,46 m2st Residencial 18 23.562,00 m2st 36%

Aprofitament vigent Industrial 22a 47.573,20 m2st Aprofitament proposat Terciari T 28.395,00 m2st 43%
Comercial 14.076,00 m2st 21%

Total ap. vigent 48.603,66 m2st Total ap. vigent 66.033,00 m2st
Residencial 13 b Residencial 18

Aprofitament materialitzat Industrial 22a 21.679,95 m2st Aprofitament materialitzat Rerciari T
Potencial no materialitzat* 5.100,83 m2st comercial

Total ap. Materialitzat 26.780,78 m2st
Bruta Total 1,52 m2st/m2s Bruta Total 2,03 m2st/m2s

Coef Edificabilitat Sòl computable 2,00 m2st/m2s Coef Edificabilitat Sòl computable 2,74 m2st/m2s
Materialitzat 0,89 m2st/m2s Materialitzat
Materialitzat completat 1,10 m2st/m2s

*Completa el solar vacant amb Edificabilitat 1,52 equival al que s'ha consolidat darrerament al 22@



Càlcul en la primera etapa (Mètode Residual Estàtic)

Valor inicial materialitzat Falta sumar el valor actual de la edificación aproximadamente  entre  8.130.266  i  6.910.725,8

Prenem el valor mes prudent 6.910.726 €
Superfície Valor en venda Cost de construcValor de repercussió Valor del solar

(m2st) (Euros/m2t) (Euros/m2st) (Euros/m2st) (Euros)

Habitatge lliure 1.030,46 1.114,29 1.148.231,31

Habitatge social

Comercial

Oficinas

Industrial 26.780,78 300,00 8.034.234,36

total 9.182.465,67  
16.093.191,47

Valor inicial planejament vigent

Superfície Valor en venda Cost de construcValor de repercussió Valor del solar

(m2st) (Euros/m2t) (Euros/m2st) (Euros/m2st) (Euros)

Habitatge lliure 1.030,46 1.114,29 1.148.231,31

Habitatge social

Comercial

Oficinas

Industrial 47.573,20 300,00 14.271.960,00

15.420.191,31

a) cost d'execució material

URBANITZACIÓ VIALITAT 3.104.787,00
URBANITZACIÓ VERD 904.050,00 4.957.953,00

ENDERROC 949.116,00

b) valor de l'edifici Indemnització
ESTIMACIÓ VALOR ACTUAL DE L'EDIFICI 6.910.725,82

12.098.228,44 17.056.181,44
c) indembitzacions

INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT 1.693.446,30

INDEMNITZACIÓ ARENDAMENT 3.494.056,32

total 32.476.372,76

Majorant indemnitzacions hip 2 14.465.268,30 19.423.221,30

Valor Final

Superficie Valor en venta Coste de construValor de repercusión Valor del solar

(m2t) (Euros/m2t) (Euros/m2t) (Euros/m2t) (Euros) Hip 2

Habitatge lliure 23.562,00 907,37 21.379.336,00

Habitatge social

Comercial 14.076,00 944,20 13.290.600,00

Oficinas 28.395,00 1.128,99 32.057.543,48 30.637.793,48

Industrial

66.727.479,48 65.307.729,48



Taula 7. Càlcul en la segona etapa de la rendibilitat de la transformació urbanística

Dades de partida

Valor d'abans de la transformació 9.182.466 Euros
Valor materialitzat 16.093.191 Euros

Valor de sòl vigent 15.420.191 Euros
Valor del sòl transformat 66.727.479 Euros

Cessió d'aprofitament urbanístic 6.672.748 Euros

Valor del sòl transformat privat 60.054.732 Euros
 (després de cessió)
Costos d'urbanització amb Indeminizacions 17.056.181 Euros Indemnització de l'activitat 5.187.502,62

Indemnització de l'edifici 6.910.725,82
Execució material 4.957.953,00

Despeses de gestió 1.705.618 Euros

Programació de la urbanització en temps
Semestres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Valor de sòl vigent 100%
Indemnització de l'activitat 100% 100%
Indemnització de l'edifici 100% 100%
Execució material 0% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 100%
Despeses de gestió 20% 20% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

0%
Valor del sòl transformat privat (després de cessió) 20% 20% 30% 30% 100%

0%

Distribució de despeses i ingressos
Semestres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Valor de sòl vigent 15.420.191    -              -            -                     -                        -               -                -                 -                 -                 -                15.420.191         -                
Indemnització de l'activitat -                  -              -            5.187.503         -                        -               -                -                 -                 -                 -                5.187.503           -                
Indemnització de l'edifici -                  -              -            -                     -                        -               6.910.726    -                 -                 -                 -                6.910.726           -                15%
Execució material -                  -              -            -                     2.974.772            1.983.181   -                -                 -                 -                 -                4.957.953           -                8,3%
Despeses de gestió -                  341.124     341.124   255.843            109.647               109.647      109.647       109.647        109.647        109.647        109.647       1.705.618           -                

Valor del sòl transformat privat (des -                  -              -            -                     -                        -               -                12.010.946   12.010.946   18.016.419   18.016.419  60.054.732         -                

Valor net 15.420.191 -   341.124 -    341.124 -  5.443.345 -        3.084.419 -           2.092.828 -  7.020.373 -   11.901.299   11.901.299   17.906.773   17.906.773  25.872.741         

Referencia Viabilitat TIR anual
Taxa interna de retorn 9,20% semestral 5-10% acceptable entitat pública
Taxa interna de retorn 19,2% anual 12-15%  acceptable entitat privada



Càlcul de la rendibilitat de referència segons els criteris de la normativa hipotecària: ECO 805/2003 Disposició addicional sisena  

El desitjable és que l'operació se situi per damunt d'aquesta rendibilitat 

Prima de risc + taxa lliure de risc % de sostre

Prima risc Habitatge 8 36%
Oficines 10 43%
Comerç 12 21%

9,7%

Taxa lliure Habitatge 4,0% 36%
Oficines 5,5% 43%
Comerç 6,0% 21%

5,1%

Estimació ECO 805/2003 14,8%

Càlcul de la rendibilitat dels fons propis en un escenari d'apalancament (Finançament extern)
Cost del finançament
Euribor + 3 3,48% anual

1,73% semestral

Semestres
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Recursos propis 15.420.191 -   341.124 -    341.124 -  5.443.345 -        109.647 -              109.647 -     7.020.373 -   11.901.299   11.901.299   17.906.773   17.906.773  30.830.694    30.830.694         
Finançament -                  -              -            -                     2.974.772            1.983.181   -                -                 -                 -                 -                4.957.953      4.957.953           25.872.741  
Retorns del prèstec 5.456.814    

15.420.191 -   341.124 -    341.124 -  5.443.345 -        109.647 -              109.647 -     7.020.373 -   11.901.299   11.901.299   17.906.773   12.449.959  25.373.879,89    

Taxa interna de retorn (rec. propis) 9,9% semestral
Taxa interna de retorn (rec. propis) 20,8% anual 498.861       

Síntesi final

Efectuades tres mesures 
1) Rendibilitat dels fons propis 
2) Rendibilitat dels fons externs
3) Rendibilitat atenent a criteris ECO 805/2003
4) Experiència que confirmen que la rendibilitat mínima exigida per l'urbanizador se situa en  12-15% (TREMA) Taxa de Retorn Mínima Acceptable

La situació cojuntural actual fa possible que retorns més baixos del 10% siguin admisibles?????



Taula 8 . Factors de viabilitat de la transformació urbanística

Repercussió del Vsòl inicial sobre el Vsòl finalista Valor de sòl vigent (o)/ 15.420.191 23% < 30%
VSo/VSf Valor del sòl transformat (f) 66.727.479

Rep. des. d'urban. (amb ind) sobre el diferencial de plusvàlua bruta Despeses d'urbanització 17.056.181 33% 30-40%
Plusvàlua bruta VSf-VSo 51.307.288

Repercussió de les despeses d'urb sobre el Vsòl transformat (f) 26% 20-30%

Repercussió de les despeses d'urb sobre el sostre transformat 258,30 Exemple 22@ 200 a 250€

Despeses d'urb específiques per sostre 
transformat

sobre plusvàlua 
bruta

Indemnització de l'activitat 5.187.502,62 78,56 0,10
Indemnització de l'edifici 6.910.725,82 104,66 0,13
Execució material 4.957.953,00 75,08 0,10

258,30 0,33

Referencia Viabilitat TIR anual
Taxa interna de retorn 9,20% semestral 5-10% acceptable entitat pública
Taxa interna de retorn 19,24% anual 12-15%  acceptable entitat privada

Coef. Edificabilitat 
 Actual Proposada % increment

Bruta Total 1,52 2,03 33%
Sòl computable 2,00 2,74 38%

Factor d'increment d'aprofitament o 2,82
edificabilitat ponderada 

NOTA:
Existeixen factors que depenen del disseny de la proposta i de factors qualitatius aquí no estudiats (tipus de promotors, flux de demanda…)
Dimensionament: no s'han assolit mesures per dimensionar el sector
Fraccionament: No s'han assolit mesures per fraccionar per etapes 

Cal estudiar en l'actual context el perfil de promotor i quina és la dimensió del projecte immobiliari mitjà a BCN

Temps: S'ha considerat en la TIR en la mesura que l'ampliació de temps, demora ingressos i  baixa rendibilitat 
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Annex II  
 
 

Model de Càlcul: Sector 3 _AVINGUDA MARESME NORD 
  

 Av. Diagonal 649, 4a planta, 08028, Barcelona Tel: 93 401 58 73 / 93 401 63 96 



Model de l’avaluació de la viabilitat 
de la transformació urbana a l’AMB

Segon prototip Sector 3 - AVINGUDA MARESME NORD

Exclosa illa de Laboratoris Menarini

Setembre 2013



Metodologia d’estudi

Aquest estudi s’abordarà en base a tres aproximacions al càlcul de la viabilitat del sector.

1) Un primer pas consisteix en calcular el valor del sòl del sector actual d’acord al planejament vigent i a
l’aprofitament admès o materialitzat, com a valor de les zones d’aprofitament privat. Després s’avaluarà el
valor de sòl adient als usos i intensitats de noves zones que es proposen en el sector per tal d’avaluar el nou
aprofitament del sector i el seu diferencial de valors, com a primer balanç que ha de mesurar la capacitat
d’absorbir les càrregues urbanístiques.

2) En un segon pas, consisteix en simular la rendibilitat d’una operació de transformació urbanístico‐
edificatòria del sector incorporant tots els ingressos esperats i les càrregues proporcionals als deures dels
propietaris, cessió i urbanització, ajustats als valors actuals. 

3) Estudiar les pautes i els factors més sensibles a la modificació de valors i a la viabilitat del desenvolupament
del sector.



Taula 1. Estat actual i preexistències

Sector 3_ AVINGUDA MARESME NORD

Referència Cadastral
Superfície sòl (m² 

sòl)

Superfície 
construïda sobre 
rasant (m² sostre)

Sòl vacant (m² 
sòl)

Any de 
construcció

Nombre 
d'habitatges Tinença Activitat

Classificació 
activitat AFECTACIÓ PV

Superfície sòl 
afectada (m² sòl)

Superfície 
construïda sobre 

rasant 
afectada(m² 

sostre)

Superfície sòl 
amb aprofitament 

(m² sòl)

Superfície 
construïda sobre 

rasant amb 
aprofitament (m² 

sostre)
5572401DF3857B 1.723 15.074 - 1963 0 Tit. Privada si Oficines 0 - - 1.723 15.074
5572402DF3857B 2.162 2.694 - 1978 0 PH si Producció 0 - - 2.162 2.694
5572403DF3857B 3.439 3.462 - 1979 0 Tit. Privada parcial DistrMajoristaOrienta 0 - - 3.439 3.462
5572404DF3857B 1.467 1.816 - 1984 0 Tit. Privada si oducció+Bar/Restaur 0 - - 1.467 1.816
5671403DF3857B 800 762 - 1978 0 Prop. règim succ. si Producció 0 - - 800 762
5671404DF3857B 521 496 - 1979 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 521 496
5671405DF3857B 498 474 - 1980 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 498 474
5671406DF3857B 603 575 - 1972 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 603 575
5671407DF3857B 512 488 - 1972 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 512 488
5671408DF3857B 502 479 - 1972 0 Tit. Privada si Producció 0 - - 502 479
5671409DF3857B 521 653 - 1986 0 Tit. Privada si Reparació 0 - - 521 653
5671410DF3857B 1.001 40 - 1987 0 Tit. Privada si Serveis privats 0 - - 1.001 40
5671411DF3857B 7.111 6.921 - 1987 0 Tit. Privada si Producció 0 - - 7.111 6.921
5671428DF3857B 684 642 - 2001 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 684 642
5671429DF3857B 375 337 - 2004 0 Tit. Privada si <desconeguda> 0 - - 375 337
5671430DF3857B 498 474 - 1980 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 498 474
5671431DF3857B 498 473 - 1980 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 498 473
5773701DF3857D 4.422 5.169 - 1987 0 Tit. Privada parcial ajoristaOriental+Pro 0 - - 4.422 5.169
5773702DF3857D 5.774 8.234 - 1976 0 Tit. Privada parcial ajoristaOriental+Pro 0 - - 5.774 8.234
5773703DF3857D 518 670 - 1987 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 518 670
5773704DF3857D 420 493 - 1987 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 420 493
5773705DF3857D 426 501 - 1987 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 426 501
5773706DF3857D 1.964 2.335 - 1987 0 Tit. Privada si DistrMajoristaOrienta 0 - - 1.964 2.335
5773707DF3857D 4.860 5.236 - 1987 0 Tit. Privada si Serveis privats 0 - - 4.860 5.236
Total 41.299 58.496 - - 0 - - - - - - 41.299 58.496
Vial 17.516
Verd 0
Total Sector 58.815

Illa Menarini exclosa
5774305DF3857D 178 - - 0 Tit. Privada si <Producció> - 178 -
5774313DF3857D 9.827 12.001 2005 0 Tit. Privada si s+DistrMajorista+Dis - 9.827 12.001

TOTAL ACTUAL APROFITAMENT VIGENT



Referència Cadastral

Valor de la  
construcció 

(mitjà) Vc * SupConsSB
Vc * SupConsSB 

(cons regular) Facturació

Facturació / 
SupConsSB 

(ocupat)

Estimació 
Benefici anual 

30% fact

Indemnitz.maxim
a 1 mes del 

benefici

Núm. Empreses 
no afectades on 
consta facturació

Núm. Empreses 
Total

5572401DF3857B 289,75 4.367.520 3.712.392 4.950.000 328 99 123.750 21 57
5572402DF3857B 423,56 1.141.243 970.057 450.000 167 50 11.250 1 1
5572403DF3857B 298,29 1.032.664 877.764 16.050.000 4.636 1.391 401.250 3 3
5572404DF3857B 472,65 858.383 729.626 2.250.000 1.239 372 56.250 1 2
5671403DF3857B 277,65 211.638 179.892 1.050.000 1.378 413 26.250 1 1
5671404DF3857B 314,67 156.073 132.662 - - - - - 1
5671405DF3857B 320,12 151.789 129.021 - - - - - -
5671406DF3857B 279,87 160.800 136.680 450.000 783 235 11.250 1 1
5671407DF3857B 254,02 123.852 105.274 3.300.000 6.768 2.031 82.500 2 2
5671408DF3857B 254,02 121.726 103.467 - - - - - -
5671409DF3857B 307,60 200.858 170.729 - - - - - -
5671410DF3857B 287,42 11.433 9.718 - - - - - -
5671411DF3857B 312,28 2.161.327 1.837.128 - - - - - -
5671428DF3857B 546,84 350.968 350.968 - - - - - -
5671429DF3857B 499,59 168.183 168.183 - - - - - -
5671430DF3857B 320,12 151.671 128.920 - - - - - -
5671431DF3857B 320,12 151.382 128.675 150.000 317 95 3.750 1 1
5773701DF3857D 433,70 2.241.637 1.905.391 10.800.000 2.090 627 270.000 6 6
5773702DF3857D 269,44 2.218.400 1.885.640 12.150.000 1.476 443 303.750 4 5
5773703DF3857D 516,64 345.914 294.027 4.500.000 6.721 2.016 112.500 1 1
5773704DF3857D 435,32 214.602 182.412 - - - - - -
5773705DF3857D 435,99 218.585 185.798 - - - - - -
5773706DF3857D 674,33 1.574.490 1.338.316 150.000 64 19 3.750 1 1
5773707DF3857D 408,43 2.138.501 1.817.726 22.050.000 4.211 1.263 551.250 7 10
Total - 20.473.638 17.480.465 78.300.000 2.321 696 1.957.500 50 92

Illa Menarini exclosa
5774305DF3857D - - - - - - - - -
5774313DF3857D 694,00 8.328.781 8.328.781 40.500.000 3.375 1.012 1.012.500 10 13

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ FACTURACIÓ  (CAMERDATA)



Taula 2. Configuració proposada d'usos del sòl i sostres edificables

Proposta Sector 3 _AVINGUDA MARESME NORD _ superficies de zones i sostre ( el sot - badalona sud)

SECTOR SUPERFÍCIE ILLA

SUPERFÍCIE 
d'equidistrib

ució
sostre  
actual 

coef.  
proposat 

TOTAL 
SOSTRE

total 
equipamen

ts
total zones 

verdes

totals 
cessions 
minims

totals 
cessions 
minims 

equipamen
ts 

totals 
cessions 
minims 
zones 
verdes

totals 
cessions 
minims

 m2  m2 2,00 promig m2st % m2st % m2st % m2st % m2st % m2st % m2st 7,50 5+7,5+15 segons art 100 proposat proposat proposades
SECTOR 3

Badalona-Sant 
Adriá

58.814,63

4 8.769,00 17.538,00 2,00 2,60 7.800,00 34% 3.000,00 13% 0,00 0% 12.000,00 53% 0,00 0% 0,00 0% 22.800,00 585,00 2.295,00 2.880,00 3.776,00 1.354,00 5.130,00

5' 14.042,00 28.084,00 2,00 3,77 15.600,00 29% 7.602,00 14% 0,00 0% 29.712,00 56% 0,00 0% 0,00 0% 52.914,00 1.170,00 5.138,55 6.308,55 0,00 2.781,00 2.781,00

8 18.384,00 36.768,00 2,00 3,30 0,00 0% 11.960,00 20% 0,00 0% 12.160,00 20% 36.480,00 60% 0,00 0% 60.600,00 0,00 4.545,00 4.545,00 0,00 5.601,00 5.601,00

Total 58.814,63 41.195,00 82.390,00 2,00 3,31 23.400,00 17% 22.562,00 17% 0,00 0% 53.872,00 40% 36.480,00 27% 0,00 0% 136.314,00 1.755,00 11.978,55 13.733,55 3.776,00 9.736,00 13.512,00

260,00 habitatges de 90 m²

RESERVES DE PLACES D'APARCAMENT núm places superfície necessària

1,5 per habitatge (1 cotxe+0,5 per motocicletes) 390,00 9.750,00

1 cada 100m² per ús  comercial o altres 1.129,14 28.228,50

1.743,54 37.978,50

total superficie illes 41.195,00 1 planta de subsol

3.216,50

SOSTRE HOTEL       SOSTRE RESIDENCIAL SOSTRE COMERCIAL SOSTRE INDUSTRIAL SOSTRE OFICINES SOSTRE @



Taula 3.Valors de venda, preus i cost  de construcció aplicables

Valors aplicables per calcular VR

Habitatge
Vm2 Const K Cc VR per ús % VR ponderat

Habitatge lliure: Badalona ajustat 3.100,00 1,4 1.100,00 1.114,29 70 780,00

Habitatge règim general 1.500,00 1,3 770,00 383,85 20 76,77

Habitatge preu concertat 2.200,00 1,35 880,00 749,63 10 74,96

Valor VRS mitja ponderada: 931,73

Valors de repercussió de sòl 
Vm2 Const K Cc VR per ús

Industrial 1.000,00 1,4 416,00 300,00 equival a unitari de sòl

Nova indústria 1.424,18 1,4 520,00 497,27

Comercial 2.200,00 1,4 650,00 944,20

Oficines 2.800,00 1,4 900,00 1.128,99

Aparcaments 666,67 1,4 480,00 -3,81 20.000€ plaça 30m2

Valors unitaris de sòl (nous escenaris)
Vm2 Const K Cc VR per ús

Industrial 1.000,00 1,4 416,00 300,00 equival a unitari de sòl

Nova industria 1.424,18 1,4 520,00 497,27

Comercial 2.200,00 1,4 650,00 944,20

Oficines 2.800,00 1,4 950,00 1.078,99

Aparcaments 666,67 1,4 480,00 -3,81 20.000€ plaça 30m2



Taula 4. Avaluació dels costos d'urbanització, d’execució i d’indemnitzacions

Despeses de vialitat segons mòdul urbanització

Sector càrrega sector  nom carrer  tipologia mòdul 1
superficie 

s/plano cost mòdul 1
Sector 3

V1a interna cooperació avinguda maresme reurbanització 290,00 € 9.143,00 2.651.470,00 €                     
V2a interna cooperació carrer alfons XII reurbanització 230,00 € 820,00 188.600,00 €                        
V3a interna cooperació carrer guifre reurbanització 230,00 € 3.370,00 775.100,00 €                        
V4a interna cooperació carrer progress reurbanització 290,00 € 3.512,00 1.018.480,00 €                     

16.845,00 4.633.650,00 €                     

imprevist 5,00% 231.682,50 €                        
total despeses vialitat segons módul 16.845,00 4.865.332,50 €                     

Vsingular( 1/3) externa compensació pas per  sota del  ferrocarril reurbanització 1.500.000,00 € unitari 500.000,00 €
imprevist 5,00% 25.000,00 €                          

total despeses vialitat segons módul 16.845,00 5.365.332,50 €                     

Despeses d'urbanització d'espais lliures segons módul urbanització

Sector 3
Ve1a interna cooperació plaça espai lliure nou 180,00 € 1.354,00 243.720,00 €                        
Ve3a interna cooperació plaça espai lliure nou 180,00 € 1.642,00 295.560,00 €                        
Ve4a interna cooperació plaça espai lliure nou 180,00 € 3.959,00 712.620,00 €                        
Ve5a interna cooperació plaça espai lliure nou 180,00 € 1.988,00 357.840,00 €                        
Ve6a interna cooperació plaça espai lliure nou 180,00 € 793,00 142.740,00 €                        

9.736,00 1.752.480,00 €                     

imprevist 5,00% 87.624,00 €                          
total despeses d'urbanització'd espais lliures segons módul 9.736,00 1.840.104,00 €                     

0
Enderrocs
general Badalona compensació enderrocs parcel·les Badalona 40,00 € 60.831,00 2.433.240,00 €                     

60.831,00 2.433.240,00 €                     

imprevist 5,00% 121.662,00 €                        
total costs d'enderrocs 2.554.902,00 €                     

Total obra urbanitzadora (vialitat, espais lliures i enderrocs) 9.760.338,50 €

136.314,00 71,60 €/m2sostre
sostre sector costes x m2sostre

Preus unitaris base per valoració costos d'urbanització dels espais viaris euros
passeig singular 240,00 €/m2
carrer local nou 220,00 €/m2
reurbanització carrer existen 180,00 €/m2

* +  plus de la part proporcional del pla d'infr 50,00 €/m2

Preus unitaris base per valoració costos d'urbanització dels espais lliures
espai lliure vorera lineal o pa 180,00 €/m2
espai lliure general 120,00 €/m2
enderrocs ( 38€a280€) 40,00 €/m2

Urbanitzaci-rec cost urbanització26/04/2013 mejias



Indemnitzacions per la privació de l’edifici actual

INDEMNITZACIÓ  
Extinció de 

l'arrendament

Superfície sòl 
(m² sòl)

Superfície 
construïda 

total (m² 
sostre)

AFECTACIÓ 
PV

Superfície 
construïda 

sobre rasant 
(m² sostre)

Valor de la  
construcció 

(mitjà)
Vc * 

SupConsSB
Vc * SupConsSB 

(cons regular) Facturació
Facturació / SupConsSB 

(ocupat)

Estimació 
Benefici 

anual 30% 
fact

Indemnitz. 1 mes del 
benefici MUDANÇA

Núm. 
Empreses

Extinció 
arrendament

5572401DF3857B 1.723 15.074 - 15.074 289,75 4.367.520 3.712.392 4.950.000 328 99 123.750 452.209 21 2.894.139
5572402DF3857B 2.162 2.694 - 2.694 423,56 1.141.243 970.057 450.000 167 50 11.250 80.831 1 517.321
5572403DF3857B 3.439 3.462 - 3.462 298,29 1.032.664 877.764 16.050.000 4.636 1.391 401.250 103.859 3 664.694
5572404DF3857B 1.467 1.816 - 1.816 472,65 858.383 729.626 2.250.000 1.239 372 56.250 54.484 1 348.695
5671403DF3857B 800 762 - 762 277,65 211.638 179.892 1.050.000 1.378 413 26.250 22.868 1 146.352
5671404DF3857B 521 496 - 496 314,67 156.073 132.662 - - - - - - 95.230
5671405DF3857B 498 474 - 474 320,12 151.789 129.021 - - - - - - 91.039
5671406DF3857B 603 575 - 575 279,87 160.800 136.680 450.000 783 235 11.250 17.237 1 110.316
5671407DF3857B 512 488 - 488 254,02 123.852 105.274 3.300.000 6.768 2.031 82.500 14.627 2 93.612
5671408DF3857B 502 479 - 479 254,02 121.726 103.467 - - - - - - 92.004
5671409DF3857B 521 653 - 653 307,60 200.858 170.729 - - - - - - 125.374
5671410DF3857B 1.001 40 - 40 287,42 11.433 9.718 - - - - - - 7.638
5671411DF3857B 7.111 6.921 - 6.921 312,28 2.161.327 1.837.128 - - - - - - 1.328.838
5671428DF3857B 684 642 - 642 546,84 350.968 350.968 - - - - - - 123.228
5671429DF3857B 375 337 - 337 499,59 168.183 168.183 - - - - - - 64.635
5671430DF3857B 498 474 - 474 320,12 151.671 128.920 - - - - - - 90.968
5671431DF3857B 498 473 - 473 320,12 151.382 128.675 150.000 317 95 3.750 14.187 1 90.795
5773701DF3857D 4.422 5.169 - 5.169 433,70 2.241.637 1.905.391 10.800.000 2.090 627 270.000 155.061 6 992.388
5773702DF3857D 5.774 8.234 - 8.234 269,44 2.218.400 1.885.640 12.150.000 1.476 443 303.750 247.006 4 1.580.836
5773703DF3857D 518 670 - 670 516,64 345.914 294.027 4.500.000 6.721 2.016 112.500 20.087 1 128.554
5773704DF3857D 420 493 - 493 435,32 214.602 182.412 - - - - - - 94.652
5773705DF3857D 426 501 - 501 435,99 218.585 185.798 - - - - - - 96.259
5773706DF3857D 1.964 2.335 - 2.335 674,33 1.574.490 1.338.316 150.000 64 19 3.750 70.047 1 448.301
5773707DF3857D 4.860 5.236 - 5.236 408,43 2.138.501 1.817.726 22.050.000 4.211 1.263 551.250 157.078 7 1.005.300
Total 41.299 58.496 58.496 373 20.473.638 17.480.465 2.321 696 1.957.500 1.409.579 11.231.167

Hip 1 3.367.078,50 14.598.245,22
Valor de l'edifici actual (s'aplica el cost cadastral depreciat) Hip 2 5.324.578,50 16.555.745,22

Hip1 Hip 2
Hip. 2 Valor de la construcció ac 20.473.637,72 indemnització per activitat + sostre 41.632 32.078.710 37.029.383
Hip. 1 Valor actual conservació 
regular 17.480.464,66

indemnització per activitat 58.496 14.598.245 16.555.745
Criteris:
Edificació no afectada s'avalua (UCMC Local * MBC) promig de parcel·la In unitari 350,65 397,67
depreciat H
Pondrerat per superficie de Local Vc unitari 298,83 350,00 €m2 soste

Extinció d'arrendament (nomes en propietat horitzontal?)

Actualitzat 192 € m2 st

Criteris:
Edificació no afectada, S'avalua el 50% del diferencial de lloguer max minim zona  actual de mateix ús
Capitalitzat al 10%
22a 
Renta mensual actual 3,4 €/m2 mes i 6,6
50% Diferencial 1,6 €/m2 mes
Actualitzat 192 € m2 st

Indemnització per trasllat d'activitat

Criteris:
Edificació no afectada i ocupada en activitat
Cost de trasllat 30€/m2 st
Hipotesis 1: Lucrecesant 1/12  (promig del 30% de la facturació anual divivida per m2)
Hipotesis 2: Lucrecesant 1/6  (promig dela facturació anual divivida per m2)
El promig de la facturació de sectors al 22@ és de 1.296 €/m2 de sostre

ESTIMACIÓ VALOR ACTUAL DE L'EDIFICI 
D'ACORD AL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT D'ACTIVITAT D'ACORD A LA FACTURACIÓ  (CAMERDATA)TOTAL ACTUAL

Referència Cadastral



Taula 5. Resum de dades de càlcul

opcio 1 opcio 2
Valor d'abans de la transformació 300 24.779.234
Valor materialitzat 17.548.698

Valor de sòl vigent 24.779.234
Valor del sòl transformat 122.066.699 119.373.099

Cessió de aprofitament urbanístic 10% 12.206.670 11.937.310

Valor del sòl transformat privat (després de cessió) 109.860.029 107.435.789

Costos d'urbanització amb Indeminizacions 41.339.048 46.289.721
Despeses de gestió 10% 4.133.905 4.628.972

 

Valor potencial per la propietat 109.860.029 107.435.789

Deduint costos Vsol inici 24.779.234 24.779.234
Curb+Indem 41.339.048 46.289.721
Gest 4.133.905 4.628.972

70.252.187 75.697.927

Diferencial deduits els costos 39.607.842 31.737.862

Factor d'increment d'aprofitament o edificabilitat ponderada 1,60

Aquest factor resumeix  en termes econòmics si l'increment de l'aprofitament es suficient com per fer viable l'actuació.



Taula 6. Càlcul en la primera etapa (Mètode Residual Estàtic)
Configuració actual d'usos del sòl Superfícies Proposta de modificació dels usos del sòl Superfícies

Ambit sector m2 58.814,63 m2s Ambit sector m2 58.814,63 m2s
Espais lliures Espais lliures 9.736,00 m2s

Sistemes Equipament Sistemes Equipament 3.776,00 m2s
Viari 17.515,91 m2s Viari 20.527,63 m2s

Total Sistemes 17.515,91 m2s Total Sistemes 34.039,63 m2s
Residencial 13 b Residencial 18

Zones Industrial 22a 41.298,72 m2s Zones Terciari T

Total Zones 41.298,72 m2s Total Zones 24.775,00 m2s
Residencial 13 b Residencial 18 23.400,00 m2st 17%

Aprofitament vigent Industrial 22a 82.597,45 m2st Aprofitament proposat Terciari T 53.872,00 m2st 40%
Comercial 22.562,00 m2st 17%
@ 36.480,00 m2st 27%

Total ap. vigent 82.597,45 m2st Total ap. vigent 136.314,00 m2st
Residencial 13 b Residencial 18

Aprofitament materialitzat Industrial 22a 58.495,66 m2st Aprofitament materialitzat Rerciari T
comercial

Total ap. Materialitzat 58.495,66
Bruta Total 1,40 m2st/m2s Bruta Total 2,32 m2st/m2s

Coef Edificabilitat Sòl computable 2,00 m2st/m2s Coef Edificabilitat Sòl computable 5,50 m2st/m2s
Materialitzat 1,42 m2st/m2s Materialitzat
Materialitzat completat 1,42 m2st/m2s



Càlcul en la primera etapa (Mètode Residual Estàtic)

Valor inicial materialitzat Falta sumar el valor actual de la edificación aproximadamente  entre 28.802.418, i    25.809.245

Prenem el valor mes prudent 25.809.245 €
Superfície Valor en venda Cost de construcValor de repercussió Valor del solar

(m2st) (Euros/m2t) (Euros/m2st) (Euros/m2st) (Euros)

Habitatge lliure 0,00 1.114,29 0,00

Habitatge social

Comercial

Oficinas

Industrial 58.495,66 300,00 17.548.698,00

total 17.548.698,00  
43.357.943,00

Valor inicial planejament vigent

Superfície Valor en venda Cost de construcValor de repercussió Valor del solar

(m2st) (Euros/m2t) (Euros/m2st) (Euros/m2st) (Euros)

Habitatge lliure 0,00 1.114,29 0,00

Habitatge social

Comercial

Oficinas

Industrial 82.597,45 300,00 24.779.233,80

24.779.233,80

a) cost d'execució material

URBANITZACIÓ VIALITAT 4.865.332,50
URBANITZACIÓ VERD 1.840.104,00 9.260.338,50

ENDERROC 2.554.902,00

b) valor de l'edifici Indemnització
ESTIMACIÓ VALOR ACTUAL DE L'EDIFICI 17.480.464,66

32.078.709,88 41.339.048,38
c) indembitzacions

INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT 3.367.078,50

INDEMNITZACIÓ ARENDAMENT 11.231.166,72

total 66.118.282,18

Majorant indemnitzacions hip 2 37.029.382,94 46.289.721,44

Valor Final

Superficie Valor en venta Coste de construValor de repercusión Valor del solar

(m2t) (Euros/m2t) (Euros/m2t) (Euros/m2t) (Euros) Opcio 2

Habitatge lliure 23.400,00 931,73 21.802.533,33

Habitatge social

Comercial 22.562,00 944,20 21.303.105,80

Oficinas 53.872,00 1.128,99 60.820.707,25 58.127.107,25

@ 36.480,00 497,27 18.140.352,90

122.066.699,28 119.373.099,28



Taula 7. Càlcul en la segona etapa de la rendibilitat de la transformació urbanística

Dades de partida

Valor d'abans de la transformació 24.779.234 Euros
Valor materialitzat 17.548.698 Euros

Valor de sòl vigent 24.779.234 Euros
Valor del sòl transformat 122.066.699 Euros

Cessió d'aprofitament urbanístic 12.206.670 Euros

Valor del sòl transformat privat 109.860.029 Euros
 (després de cessió)
Costos d'urbanització amb Indeminizacions 41.339.048 Euros Indemnització de l'activitat 14.598.245,22

Indemnització de l'edifici 17.480.464,66
Execució material 9.260.338,50

Despeses de gestió 4.133.905 Euros

Programació de la urbanització en temps
Semestres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Valor de sòl vigent 100%
Indemnització de l'activitat 100% 100%
Indemnització de l'edifici 100% 100%
Execució material 0% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 100%
Despeses de gestió 20% 20% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

0%
Valor del sòl transformat privat (després de cessió) 20% 20% 30% 30% 100%

0%

Distribució de despeses i ingressos
Semestres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Valor de sòl vigent 24.779.234    -              -            -                     -                        -               -                -                 -                 -                 -                24.779.234         -                
Indemnització de l'activitat -                  -              -            14.598.245       -                        -               -                -                 -                 -                 -                14.598.245         -                
Indemnització de l'edifici -                  -              -            -                     -                        -               17.480.465  -                 -                 -                 -                17.480.465         -                13%
Execució material -                  -              -            -                     5.556.203            3.704.135   -                -                 -                 -                 -                9.260.339           -                8,4%
Despeses de gestió -                  826.781     826.781   620.086            265.751               265.751      265.751       265.751        265.751        265.751        265.751       4.133.905           -                

Valor del sòl transformat privat (des -                  -              -            -                     -                        -               -                21.972.006   21.972.006   32.958.009   32.958.009  109.860.029       -                

Valor net 24.779.234 -   826.781 -    826.781 -  15.218.331 -      5.821.954 -           3.969.886 -  17.746.216 - 21.706.255   21.706.255   32.692.258   32.692.258  39.607.842         

Referencia Viabilitat TIR anual
Taxa interna de retorn 7,81% semestral 5-10% acceptable entitat pública
Taxa interna de retorn 16,2% anual 12-15%  acceptable entitat privada



Càlcul de la rendibilitat de referència segons els criteris de la normativa hipotecària: ECO 805/2003 Disposició addicional sisena  

El desitjable és que l'operació se situi per damunt d'aquesta rendibilitat 

Prima de risc + taxa lliure de risc % de sostre

Prima risc Habitatge 8 17%
Oficines 10 66%
Comerç 12 17%

10,0%

Taxa lliure Habitatge 4,0% 17%
Oficines 5,5% 66%
Comerç 6,0% 17%

5,3%

Estimació ECO 805/2003 15,3%

Càlcul de la rendibilitat dels fons propis en un escenari d'apalancament (Finançament extern)
Cost del finançament
Euribor + 3 3,48% anual

1,73% semestral

Semestres
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Recursos propis 24.779.234 -   826.781 -    826.781 -  15.218.331 -      265.751 -              265.751 -     17.746.216 - 21.706.255   21.706.255   32.692.258   32.692.258  48.868.181    48.868.181         
Finançament -                  -              -            -                     5.556.203            3.704.135   -                -                 -                 -                 -                9.260.339      9.260.339           39.607.842  
Retorns del prèstec 10.192.098  

24.779.234 -   826.781 -    826.781 -  15.218.331 -      265.751 -              265.751 -     17.746.216 - 21.706.255   21.706.255   32.692.258   22.500.160  38.676.082,94    

Taxa interna de retorn (rec. propis) 8,4% semestral
Taxa interna de retorn (rec. propis) 17,6% anual 931.759       

Síntesi final

Rendibilitat mínima exigida per l'urbanizador  12-15% real anual Taxa de Retorn Mínima Acceptable TREMA

Aquesta configuració fa el projecte viable, ja que la capacitat de pagament del sòl a transformar és superior al preu de venda final. La rendibilitat de l’operació entesa com a Taxa Interna de Retorn TIR també supera la rendibilitat mínima exigida per l’urbanitzador  
actualment entre el 12-15% (TREMA). També és superior a la prima de risc i marges de benefici és de 14,8% fixada per la ECO 805/2003 Disposició addicional sisena.



Taula 8 . Factors de viabilitat de la transformació urbanística

Repercussió del Vsòl inicial sobre el Vsòl finalista Valor de sòl vigent (o)/ 24.779.234 20% < 30%
VSo/VSf Valor del sòl transformat (f) 122.066.699

Rep. des. d'urban. (amb ind) sobre el diferencial de plusvàlua bruta Despeses d'urbanització 41.339.048 42% 30-40%
Plusvàlua bruta VSf-VSo 97.287.465

Repercussió de les despeses d'urb sobre el Vsòl transformat (f) 34% 20-30%

Repercussió de les despeses d'urb sobre el sostre transformat 303,26 Exemple 22@ 200 a 250€

Despeses d'urb específiques per sostre 
transformat

sobre plusvàlua 
bruta

Indemnització de l'activitat 14.598.245,22 107,09            0,15
Indemnització de l'edifici 17.480.464,66 128,24            0,18
Execució material 9.260.338,50 67,93              0,10

303,26            0,42

Referencia Viabilitat TIR anual 
Taxa interna de retorn 7,81% semestral 5-10% acceptable entitat pública
Taxa interna de retorn 16,23% anual 12-15%  acceptable entitat privada

Coef. Edificabilitat 
 Actual Proposada % increment

Bruta Total 1,40 2,32 65%
Sòl computable 2,00 5,50 176%

Factor d'increment d'aprofitament o 1,60
edificabilitat ponderada 

NOTA:
Existeixen factors que depenen del disseny de la proposta i de factors qualitatius aquí no estudiats (tipus de promotors, flux de demanda…)
Dimensionament: no s'han assolit mesures per dimensionar el sector
Fraccionament: No s'han assolit mesures per fraccionar per etapes 

Cal estudiar en l'actual context el perfil de promotor i quina és la dimensió del projecte immobiliari mitjà a BCN

Temps: S'ha considerat en la TIR en la mesura que l'ampliació de temps, demora ingressos i  baixa rendibilitat 
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Annex III  
 

Model de Càlcul: CAN SAMARANCH-CAN MALVEHY 

 Av. Diagonal 649, 4a planta, 08028, Barcelona Tel: 93 401 58 73 / 93 401 63 96 



Model de l’avaluació de la viabilitat 
de la transformació urbana a l’AMB

Tercer prototip Sector CAN SAMARANCH - CAN MALVEHY

Febrer 2014



Metodologia d’estudi

Aquest estudi s’abordarà en base a tres aproximacions al càlcul de la viabilitat del sector.

1) Un primer pas consisteix en calcular el valor del sòl del sector actual d’acord al planejament vigent i a
l’aprofitament admès o materialitzat, com a valor de les zones d’aprofitament privat. Després s’avaluarà el
valor de sòl adient als usos i intensitats de noves zones que es proposen en el sector per tal d’avaluar el nou
aprofitament del sector i el seu diferencial de valors, com a primer balanç que ha de mesurar la capacitat
d’absorbir les càrregues urbanístiques.

2) En un segon pas, consisteix en simular la rendibilitat d’una operació de transformació urbanístico‐
edificatòria del sector incorporant tots els ingressos esperats i les càrregues proporcionals als deures dels
propietaris, cessió i urbanització, ajustats als valors actuals. 

3) Estudiar les pautes i els factors més sensibles a la modificació de valors i a la viabilitat del desenvolupament
del sector.



Taula 1. Estat actual i preexistències

Sector CAN SAMARANCH - CAN MALVEHY

Referència Cadastral
Superfície sòl (m² 

sòl)

Superfície 
construïda sobre 
rasant (m² sostre)

Sòl vacant (m² 
sòl)

Any de 
construcció

Nombre 
d'habitatges Tinença Activitat

Classificació 
activitat AFECTACIÓ PV

Superfície sòl 
afectada (m² sòl)

Superfície 
construïda sobre 

rasant 
afectada(m² 

sostre)

Superfície sòl 
amb aprofitament 

(m² sòl)

Superfície 
construïda sobre 

rasant amb 
aprofitament (m² 

sostre)
7757701DF1875F 303 660 - 1946 1 Tit. Privada - - 0 - - 303 660
7757722DF1875F 292 839 - 1996 5 Div. Horitzontal si Serveis privats 0 - - 292 839
7757723DF1875F 3.061 2.475 - 1930 0 Tit. Privada si Producció 0 - - 3.061 2.475
7757724DF1875F 122 118 - 1920 1 Tit. Privada - - 0 - - 122 118
7757725DF1875F 111 108 - 1928 1 Tit. Privada - - 0 - - 111 108
7757726DF1875F 248 351 - 1800 1 Tit. Privada - - 0 - - 248 351
7757727DF1875F 458 359 - 1950 1 Tit. Privada - - 0 - - 458 359
7757728DF1875F 253 491 - 1972 2 Div. Horitzontal - - 0 - - 253 491
7757729DF1875F 303 358 - 1974 1 Tit. Privada - - 0 - - 303 358
7757730DF1875F 1.135 513 - 1990 1 Tit. Privada si Dist. majorista 0 - - 1.135 513
7757731DF1875F 358 357 - 1939 0 Tit. Privada no - 1 101 101 257 256
7757732DF1875F 1.363 1.446 - 1930 0 Tit. Privada no - 0 - - 1.363 1.446
7757733DF1875F 1.289 2.134 - 1930 0 Tit. Privada no - 0 - - 1.289 2.134
7757734DF1875F 7.672 5.490 - 1930 1 Tit. Privada parcial Serveis privats 1 1.852 1.042 5.820 4.448
7757737DF1875F 2.071 180 - 2012 0 Tit. Privada si Serveis privats 0 - - 2.071 180
7757738DF1875F 792 1.584 - 1930 0 Div. Horitzontal si Dist. majorista 0 - - 792 1.584
7757739DF1875F 1.536 1.536 - 1930 0 Tit. Privada no - 1 427 427 1.109 1.109
7757740DF1875F 1.698 1.679 - 1930 0 Tit. Privada si is privats i Bar/Resta 1 626 604 1.072 1.075
7757741DF1875F 257 220 - 1930 1 Tit. Privada - - 1 210 89 47 131
7757742DF1875F 207 164 - 1930 0 Tit. Privada si Serveis privats 0 - - 207 164
Total 23.529 21.062 - - 16 - - - - 3.216 2.263 20.313 18.799
Verd 2.810
Reste sistemes 5.692
Total Sector 32.031

TOTAL ACTUAL APROFITAMENT VIGENT



Referència Cadastral

Valor de la  
construcció 

(mitjà) Vc * SupConsSB
Vc * SupConsSB 

(cons regular) Facturació

Facturació / 
SupConsSB 

(ocupat)

Estimació 
Benefici anual 

30% fact

Indemnitz.maxim
a 1 mes del 

benefici

Núm. Empreses 
no afectades on 
consta facturació

Núm. Empreses 
Total

7757701DF1875F 386,14 254.851 216.623 - - - - - -
7757722DF1875F 698,02 585.642 497.795 - - - - - -
7757723DF1875F 181,62 449.512 382.085 4.500.000 1.818 545 112.500 1 1
7757724DF1875F 288,06 33.992 28.893 - - - - - -
7757725DF1875F 348,40 37.627 31.983 - - - - - -
7757726DF1875F 155,11 54.444 46.277 - - - - - -
7757727DF1875F 160,70 57.691 49.037 - - - - - -
7757728DF1875F 348,11 170.921 145.283 - - - - - -
7757729DF1875F 430,52 154.127 131.008 - - - - - -
7757730DF1875F 433,58 222.425 189.061 1.200.000 2.339 702 30.000 2 2
7757731DF1875F 203,77 72.744 61.833 - - - - - -
7757732DF1875F 171,33 247.743 210.581 - - - - - -
7757733DF1875F 154,95 330.671 281.071 - - - - - -
7757734DF1875F 179,43 985.063 837.303 9.300.000 1.694 508 232.500 4 6
7757737DF1875F 1.276,23 230.104 230.104 150.000 832 250 3.750 1 1
7757738DF1875F 142,04 224.993 191.244 2.250.000 1.420 426 56.250 1 1
7757739DF1875F 116,22 178.507 151.731 - - - - - -
7757740DF1875F 266,92 448.152 380.930 150.000 89 27 3.750 1 1
7757741DF1875F 240,64 52.942 45.000 - - - - - -
7757742DF1875F 474,83 77.872 66.191 1.050.000 6.402 1.921 26.250 1 1
Total - 4.870.022 4.174.035 18.600.000 2.085 626 465.000 11 13

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ FACTURACIÓ  (CAMERDATA)



Taula 2. Configuració proposada d'usos del sòl i sostres edificables

Proposta Sector CAN SAMARANCH - CAN MALVEHY _ superficies de zones i sostre

SECTOR SUPERFÍCIE ILLA

SUPERFÍCIE 
d'equidistrib

ució
sostre  
actual 

coef.  
proposat 

TOTAL 
SOSTRE

total 
equipamen

ts
total zones 

verdes

totals 
cessions 
minims

totals 
cessions 
minims 

equipamen
ts 

totals 
cessions 
minims 
zones 
verdes

totals 
cessions 
minims

 m2  m2 2,00 promig m2st % m2st % m2st % m2st % m2st % m2st % m2st 7,50 5+7,5+15 segons art 100 proposat proposat proposades
CAN 
SAMARANCH - 
CAN MALVEHY

Molins de Rei 32.030,83

77577* 23.529,00 47.058,00 2,00 1,31 25.809,69 84% 0,00 0% 0,00 0% 4.934,07 16% 0,00 0% 0,00 0% 30.743,75 370,05 5.807,18 6.177,23 2.314,40 4.276,00 6.590,40

Total 32.030,83 23.529,00 47.058,00 2,00 1,31 25.809,69 84% 0,00 0% 0,00 0% 4.934,07 16% 0,00 0% 0,00 0% 30.743,75 370,05 5.807,18 6.177,23 2.314,40 4.276,00 6.590,40

286,77 habitatges de 90 m²

RESERVES DE PLACES D'APARCAMENT núm places superfície necessària

1,5 per habitatge (1 cotxe+0,5 per motocicletes) 430,16 10.754,04

1 cada 100m² per ús  comercial o altres 49,34 1.233,52

479,50 11.987,55

total superficie illes 23.529,00 1 planta de subsol

11.541,45

SOSTRE HOTEL       SOSTRE RESIDENCIAL SOSTRE COMERCIAL SOSTRE INDUSTRIAL SOSTRE OFICINES SOSTRE @



Taula 3.Valors de venda, preus i cost  de construcció aplicables

Valors aplicables per calcular VR

Habitatge
Vm2 Const K Cc VR per ús % VR ponderat

Habitatge lliure: Molins R. ajustat 2.800,00 1,4 1.000,00 1.000,00 70 700,00

Habitatge règim general 1.500,00 1,3 770,00 383,85 20 76,77

Habitatge preu concertat 2.200,00 1,35 880,00 749,63 10 74,96

Valor VRS mitja ponderada: 851,73

Valors de repercussió de sòl 
Vm2 Const K Cc VR per ús

Industrial 1.000,00 1,4 416,00 300,00 equival a unitari de sòl

Nova indústria 1.424,18 1,4 520,00 497,27

Comercial 2.200,00 1,4 650,00 944,20

Oficines 2.300,00 1,4 900,00 766,67

Aparcaments 666,67 1,4 480,00 -3,81 20.000€ plaça 30m2

Valors unitaris de sòl (nous escenaris)
Vm2 Const K Cc VR per ús

Industrial 1.000,00 1,4 416,00 300,00 equival a unitari de sòl

Nova industria 1.424,18 1,4 520,00 497,27

Comercial 2.200,00 1,4 650,00 944,20

Oficines 2.300,00 1,4 950,00 716,67

Aparcaments 666,67 1,4 480,00 -3,81 20.000€ plaça 30m2



Taula 4. Avaluació dels costos d'urbanització, d’execució i d’indemnitzacions

Despeses de vialitat segons mòdul urbanització

Sector càrrega sector  nom carrer  tipologia mòdul 1
superficie 

s/plano cost mòdul 1
Can Samaranch-Can Malvehy

interna cooperació c/Anselm Clavé(ctra.Caldes) reurbanització 150,00 € 5.424,15 813.622,50 €                         
interna cooperació c/F.Samaranch urbanització 120,00 € 565,83 67.899,60 €                           
interna cooperació nou carrer reurbanització 150,00 € 1.471,51 220.726,50 €                         

7.461,49 1.102.248,60 €                      

imprevist 5,00% 55.112,43 €                           
total despeses vialitat segons módul 7.461,49 1.157.361,03 €                      

Despeses d'urbanització d'espais lliures segons módul urbanització

Sector Can Samaranch-Can Malvehy
interna cooperació Plaça final de la Rambla de la Granja espai lliure nou 180,00 € 1.278,00 230.040,00 €                         
interna cooperació Plaça davant front edificat espai lliure nou 180,00 € 5.700,00 1.026.000,00 €                      
interna cooperació Plaça compleció -Parc de la sèquia del Molí- espai lliure nou 76,00 € 94,00 7.144,00 €                             

7.072,00 1.263.184,00 €                      

imprevist 5,00% 63.159,20 €                           
total despeses d'urbanització'd espais lliures segons módul 7.072,00 1.326.343,20 €                      

0
Despeses d'urbanització d'espais de protecció de vial

sector Can Samaranch-Can Malvehy
interna cooperació protecció de sistemes (9) 76,00 € 560,00 42.560,00 €                           

560,00 42.560,00 €                           

imprevist 5,00% 2.128,00 €                             
total despeses d'urbanització'd espais lliures segons módul 560,00 44.688,00 €                           

0
Enderrocs
general Molins compensació enderrocs parcel·les Molins 30,00 € 16.432,54 492.976,20 €                         

16.432,54 492.976,20 €                         

imprevist 5,00% 24.648,81 €                           
total costs d'enderrocs 517.625,01 €                         

Total obra urbanitzadora (vialitat, espais lliures i enderrocs) 3.046.017,24 €

148.560,00 20,50 €/m2sostre
sostre sector costes x m2sostre

Preus unitaris base per valoració costos d'urbanització dels espais viaris euros
passeig singular 240,00 €/m2
carrer local nou 220,00 €/m2
reurbanització carrer existen 180,00 €/m2

* +  plus de la part proporcional del pla d'infra 50,00 €/m2

Preus unitaris base per valoració costos d'urbanització dels espais lliures
espai lliure vorera lineal o pa 180,00 €/m2
espai lliure general 120,00 €/m2
enderrocs ( 38€a280€) 40,00 €/m2

Urbanitzaci-rec cost urbanització26/04/2013 mejias



Indemnitzacions per la privació de l’edifici actual

INDEMNITZACIÓ  
Extinció de 

l'arrendament

Superfície sòl 
(m² sòl)

Superfície 
construïda 

total (m² 
sostre)

AFECTACIÓ 
PV

Superfície 
construïda 

sobre rasant 
(m² sostre)

Valor de la  
construcció 

(mitjà)
Vc * 

SupConsSB
Vc * SupConsSB 

(cons regular) Facturació
Facturació / SupConsSB 

(ocupat)

Estimació 
Benefici anual 

30% fact
Indemnitz. 1 mes del 

benefici MUDANÇA
Núm. 

Empreses
Extinció 

arrendament
7757701DF1875F 303 660 0 660 386,14 254.851 216.623 - - - - 19.800 - -
7757722DF1875F 292 839 0 839 698,02 585.642 497.795 - - - - 25.170 - -
7757723DF1875F 3.061 2.475 0 2.475 181,62 449.512 382.085 4.500.000 1.818 545 112.500 74.250 1 475.200
7757724DF1875F 122 118 0 118 288,06 33.992 28.893 - - - - 3.540 - -
7757725DF1875F 111 108 0 108 348,40 37.627 31.983 - - - - 3.240 - -
7757726DF1875F 248 351 0 351 155,11 54.444 46.277 - - - - 10.530 - -
7757727DF1875F 458 359 0 359 160,70 57.691 49.037 - - - - 10.770 - -
7757728DF1875F 253 491 0 491 348,11 170.921 145.283 - - - - 14.730 - -
7757729DF1875F 303 358 0 358 430,52 154.127 131.008 - - - - 10.740 - -
7757730DF1875F 1.135 513 0 513 433,58 222.425 189.061 1.200.000 2.339 702 30.000 15.390 2 98.496
7757731DF1875F 358 357 1 357 203,77 72.744 61.833 - - - - - - -
7757732DF1875F 1.363 1.446 0 1.446 171,33 247.743 210.581 - - - - - - -
7757733DF1875F 1.289 2.134 0 2.134 154,95 330.671 281.071 - - - - - - -
7757734DF1875F 7.672 5.490 1 5.490 179,43 985.063 837.303 9.300.000 1.694 - 116.250 82.350 4 527.040
7757737DF1875F 2.071 180 0 180 1.276,23 230.104 230.104 150.000 832 250 3.750 5.409 1 34.618
7757738DF1875F 792 1.584 0 1.584 142,04 224.993 191.244 2.250.000 1.420 426 56.250 47.520 1 304.128
7757739DF1875F 1.536 1.536 1 1.536 116,22 178.507 151.731 - - - - - - -
7757740DF1875F 1.698 1.679 1 1.679 266,92 448.152 380.930 150.000 89 - - - 1 -
7757741DF1875F 257 220 1 220 240,64 52.942 45.000 - - - - 6.600 - -
7757742DF1875F 207 164 0 164 474,83 77.872 66.191 1.050.000 6.402 1.921 26.250 4.920 1 31.488
Total 23.529 21.062 21.062 333 4.870.022 4.174.035 2.085 769 345.000 334.959 1.470.970

Hip 1 679.959,00 2.150.928,60
Valor de l'edifici actual (s'aplica el cost cadastral depreciat) Hip 2 1.024.959,00 2.495.928,60

Hip1 Hip 2
Hip. 2 Valor de la construcció ac 4.870.022,48 indemnització per activitat + sostre 7.434 6.324.963 7.365.951
Hip. 1 Valor actual conservació 
regular 4.174.034,71

indemnització per activitat 21.062 2.150.929 2.495.929
Criteris:
Edificació no afectada s'avalua (UCMC Local * MBC) promig de parcel·la In unitari 289,32 335,73
depreciat H
Pondrerat per superficie de Local Vc unitari 198,18 231,22 €m2 soste
Als habitatges només se'ls indemnitza el trasllat perquè recuperen els drets de la propietat

La parcel·la 34 només s'indemnitza el 50% per l'afectació parcial i la impossibilitat d'assignar l'activitat a cada edifici

Extinció d'arrendament (nomes en propietat horitzontal?)

Actualitzat 192 € m2 st

Criteris:
Edificació no afectada, S'avalua el 50% del diferencial de lloguer max minim zona  actual de mateix ús
Capitalitzat al 10%
22a 
Renta mensual actual 3,4€/m2 mes i 6,6
50% Diferencial 1,6 €/m2 mes
Actualitzat 192 € m2 st

Indemnització per trasllat d'activitat

Criteris:
Edificació no afectada i ocupada en activitat
Cost de trasllat 30€/m2 st
Hipotesis 1: Lucrecesant 1/12  (promig del 30% de la facturació anual divivida per m2)
Hipotesis 2: Lucrecesant 1/6  (promig dela facturació anual divivida per m2)
El promig de la facturació de sectors al 22@ és de 1.296 €/m2 de sostre

ESTIMACIÓ VALOR ACTUAL DE L'EDIFICI 
D'ACORD AL VALOR DE LA 

CONSTRUCCIÓ INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT D'ACTIVITAT D'ACORD A LA FACTURACIÓ  (CAMERDATA)TOTAL ACTUAL

Referència Cadastral



Taula 5. Resum de dades de càlcul

opcio 1 opcio 2
Valor d'abans de la transformació 10.263.607

Valor materialitzat 11.542.025

Valor de sòl vigent 10.263.607
Valor del sòl transformat 25.765.723 25.519.020

Cessió de aprofitament urbanístic 10% 2.576.572 2.551.902

Valor del sòl transformat privat (després de cessió) 23.189.151 22.967.118

Costos d'urbanització amb Indeminizacions 9.370.981 10.411.968
Despeses de gestió 10% 937.098 1.041.197

 

Valor potencial per la propietat 23.189.151 22.967.118

Deduint costos Vsol inici 10.263.607 10.263.607
Curb+Indem 9.370.981 10.411.968
Gest 937.098 1.041.197

20.571.685 21.716.772

Diferencial deduits els costos 2.617.465 1.250.346

Factor d'increment d'aprofitament o edificabilitat ponderada 0,26

Aquest factor resumeix  en termes econòmics si l'increment de l'aprofitament es suficient com per fer viable l'actuació.



Taula 6. Càlcul en la primera etapa (Mètode Residual Estàtic)
Configuració actual d'usos del sòl Superfícies Proposta de modificació dels usos del sòl Superfícies

Ambit sector m2 32.030,83 m2s Ambit sector m2 32.030,83 m2s
Espais lliures 2.796,00 m2s Espais lliures 7.072,00 m2s

Sistemes Equipament Sistemes Equipament 2.314,40 m2s
Viari 4.990,07 m2s Viari 7.461,49 m2s
Protecció de sistemes 45,00 m2s Protecció de sistemes 560,00 m2s
Sistema general ferroviari 786,65 m2s Sistema general ferroviari 1.126,00 m2s

Total Sistemes 8.617,72 m2s Total Sistemes 18.533,89 m2s
Industrial 22a 19.684,88 m2s

Zones Renovació 17/3 2.986,12 m2s Zones
Residencial 13 b 742,11 m2s

Volumetria específica 18 8.131,94 m2s
Vol.  espec-Can Malvehy 18t 5.365,00 m2s

Total Zones 23.413,11 m2s Total Zones 13.496,94 m2s
Industrial 22a 39.369,76 m2st Residencial 18 i 18t 25.809,69 m2st 84%

Aprofitament vigent Renovació 17/3 Aprofitament proposat Terciari T 4.934,07 m2st 16%
Residencial 13 b 1.335,80 m2st

Total ap. vigent 40.705,56 m2st Total ap. vigent 30.743,75 m2st
Residencial 13 b 1.499,00 m2st Residencial 18 i 18t

Aprofitament materialitzat Industrial 22a 19.563,30 m2st Aprofitament materialitzat Terciari T

Total ap. Materialitzat 21.062,30 m2st
Bruta Total 1,27 m2st/m2s Bruta Total 0,96 m2st/m2s

Coef Edificabilitat Sòl computable 2,00 m2st/m2s Coef Edificabilitat Sòl computable 2,28 m2st/m2s
Materialitzat 0,00 m2st/m2s Materialitzat
Materialitzat completat 0,90 m2st/m2s



Càlcul en la primera etapa (Mètode Residual Estàtic)

Valor inicial materialitzat Falta sumar el valor actual de la edificación aproximadamente 
Prenem el valor mes prudent (conservació regular) 4.174.035 €
Superfície Valor en venda Cost de constru Valor de repercussió Valor del solar

(m2st) (Euros/m2t) (Euros/m2st) (Euros/m2st) (Euros)

Habitatge lliure 1.499,00 1.000,00 1.499.000,00

Habitatge social

Comercial

Oficinas

Industrial 19.563,30 300,00 5.868.990,00

total 7.367.990,00  
11.542.024,71

Valor inicial planejament vigent

Superfície Valor en venda Cost de constru Valor de repercussió Valor del solar

(m2st) (Euros/m2t) (Euros/m2st) (Euros/m2st) (Euros)

Habitatge lliure 1.335,80 1.000,00 1.335.798,00

Habitatge social

Comercial

Oficinas

Industrial 39.369,76 300,00 11.810.928,00

10.263.606,79

a) cost d'execució material

URBANITZACIÓ VIALITAT 1.157.361,03
URBANITZACIÓ VERD 1.326.343,20 3.046.017,24

URBANITZACIÓ ESPAIS PROTECCIÓ VIAL 44.688,00
ENDERROC 517.625,01

b) valor de l'edifici Indemnització
ESTIMACIÓ VALOR ACTUAL DE L'EDIFICI 4.174.034,71

6.324.963,31 9.370.980,55
c) indembitzacions

INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT 679.959,00

INDEMNITZACIÓ ARENDAMENT 1.470.969,60

total 19.634.587,34

Majorant indemnitzacions hip 2 7.365.951,08 10.411.968,32

Valor Final

Superficie Valor en venta Coste de constr Valor de repercusión Valor del solar

(m2t) (Euros/m2t) (Euros/m2t) (Euros/m2t) (Euros) Opcio 2

Habitatge lliure 25.809,69 851,73 21.982.939,62

Habitatge social

Comercial

Oficinas 4.934,07 766,67 3.782.783,17 3.536.079,92

@

25.765.722,79 25.519.019,54



Taula 7. Càlcul en la segona etapa de la rendibilitat de la transformació urbanística

Dades de partida

Valor d'abans de la transformació 10.263.607 Euros
Valor materialitzat 11.542.025 Euros

Valor de sòl vigent 10.263.607 Euros
Valor del sòl transformat 25.765.723 Euros

Cessió d'aprofitament urbanístic 2.576.572 Euros

Valor del sòl transformat privat 23.189.151 Euros
 (després de cessió)
Costos d'urbanització amb Indeminizacions 9.370.981 Euros Indemnització de l'activitat 2.150.928,60 0,23

Indemnització de l'edifici 4.174.034,71 0,45
Execució material 3.046.017,24 0,33

Despeses de gestió 937.098 Euros

Programació de la urbanització en temps
Semestres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Valor de sòl vigent 100%
Indemnització de l'activitat 100% 100%
Indemnització de l'edifici 100% 100%
Execució material 0% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 100%
Despeses de gestió 20% 20% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

0%
Valor del sòl transformat privat (després de cessió) 20% 20% 30% 30% 100%

0%

Distribució de despeses i ingressos
Semestres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Valor de sòl vigent 10.263.607    -              -              -                     -                        -               -                -                 -                 -                 -                10.263.607         -                
Indemnització de l'activitat -                  -              -              2.150.929         -                        -               -                -                 -                 -                 -                2.150.929           -                
Indemnització de l'edifici -                  -              -              -                     -                        -               4.174.035    -                 -                 -                 -                4.174.035           -                15%
Execució material -                  -              -              -                     1.827.610            1.218.407   -                -                 -                 -                 -                3.046.017           -                13,1%
Despeses de gestió -                  187.420     187.420     140.565            60.242                 60.242        60.242         60.242          60.242          60.242          60.242         937.098              -                

Valor del sòl transformat privat (des -                  -              -              -                     -                        -               -                4.637.830     4.637.830     6.956.745     6.956.745    23.189.151         -                

Valor net 10.263.607 -   187.420 -    187.420 -    2.291.493 -        1.887.852 -           1.278.649 -  4.234.277 -   4.577.588     4.577.588     6.896.503     6.896.503    2.617.465           

Referencia Viabilitat TIR anual
Taxa interna de retorn 1,90% semestral 5-10% acceptable entitat pública
Taxa interna de retorn 3,8% anual 12-15%  acceptable entitat privada



Càlcul de la rendibilitat de referència segons els criteris de la normativa hipotecària: ECO 805/2003 Disposició addicional sisena  

El desitjable és que l'operació se situi per damunt d'aquesta rendibilitat 

Prima de risc + taxa lliure de risc % de sostre

Prima risc Habitatge 8 84%
Oficines 10 16%
Comerç 12 0%

8,3%

Taxa lliure Habitatge 4,0% 84%
Oficines 5,5% 16%
Comerç 6,0% 0%

4,2%

Estimació ECO 805/2003 12,6%

Càlcul de la rendibilitat dels fons propis en un escenari d'apalancament (Finançament extern)
Cost del finançament
Euribor + 3 3,48% anual

1,73% semestral

Semestres
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Recursos propis 10.263.607 -   187.420 -    187.420 -    2.291.493 -        60.242 -                60.242 -       4.234.277 -   4.577.588     4.577.588     6.896.503     6.896.503    5.663.482      5.663.482           
Finançament -                  -              -              -                     1.827.610            1.218.407   -                -                 -                 -                 -                3.046.017      3.046.017           2.617.465    
Retorns del prèstec 3.352.502    

10.263.607 -   187.420 -    187.420 -    2.291.493 -        60.242 -                60.242 -       4.234.277 -   4.577.588     4.577.588     6.896.503     3.544.001    2.310.980,08      

Taxa interna de retorn (rec. propis) 1,9% semestral
Taxa interna de retorn (rec. propis) 3,9% anual 306.485       

Síntesi final

Rendibilitat mínima exigida per l'urbanizador  12-15% real anual Taxa de Retorn Míninima Acceptable TREMA



Taula 8 . Factors de viabilitat de la transformació urbanística

Repercussió del Vsòl inicial sobre el Vsòl finalista Valor de sòl vigent (o)/ 10.263.607 40% < 30%
VSo/VSf Valor del sòl transformat (f) 25.765.723

Rep. des. d'urban. (amb ind) sobre el diferencial de plusvàlua bruta Despeses d'urbanització 9.370.981 60% 30-40%
Plusvàlua bruta VSf-VSo 15.502.116

Repercussió de les despeses d'urb sobre el Vsòl transformat (f) 36% 20-30%

Repercussió de les despeses d'urb sobre el sostre transformat 304,81 Exemple 22@ 200 a 250€

Despeses d'urb específiques per sostre 
transformat

sobre plusvàlua 
bruta

Indemnització de l'activitat 2.150.928,60 69,96              0,14
Indemnització de l'edifici 4.174.034,71 135,77            0,27
Execució material 3.046.017,24 99,08              0,20

304,81            0,60

Referencia Viabilitat TIR anual
Taxa interna de retorn 1,90% semestral 5-10% acceptable entitat pública
Taxa interna de retorn 3,83% anual 12-15%  acceptable entitat privada

Coef. Edificabilitat 
 Actual Proposada % increment

Bruta Total 1,27 0,96 -24%
Sòl computable 2,00 2,28 14%

Factor d'increment d'aprofitament o 0,26
edificabilitat ponderada 

NOTA:
Existeixen factors que depenen del disseny de la proposta i de factors qualitatius aquí no estudiats (tipus de promotors, flux de demanda…)
Dimensionament: no s'han assolit mesures per dimensionar el sector
Fraccionament: No s'han assolit mesures per fraccionar per etapes 

Cal estudiar en l'actual context el perfil de promotor i quina és la dimensió del projecte immobiliari mitjà a BCN

Temps: S'ha considerat en la TIR en la mesura que l'ampliació de temps, demora ingressos i  baixa rendibilitat 
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