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RESUM 
 
El projecte executiu tracte de la construcció de quatre habitatges plurifamiliars de volumetria 
específica a l’illa delimitada per l’Avinguda de l’Onze de Setembre Nº 19 i amb el carrer de 
Montserrat a la ciutat de Molins de Rei. 
 
El solar té una superfície de 466 m² dels quals es destinaran 186,40 m² a edificacions i 279,60 
m² a zones comunes. 
 
L’edifici de quatre cases es compondrà de planta soterrani amb places de aparcament 
privades, planta baixa, planta primera i planta segona. 
La resta dels espais sobrants entre edificacions es destinarà a l’ús d’una entrada comunitaria 
amb jardí (Façana principal), per una banda, i l’us de jardins individuals per a cadascuna de 
les cases, les quals tindran l’accés a través del interior i comunicaran directament amb el 
carrer. 
  
La planta soterrani donarà cabuda a 8 places d’aparcaments  per a cotxes i 3 trasters, un per a 
cadacunes de les dues places que corresponen a les vivendes. Tots aquests elements estan 
destinats a l’ús privatiu per part dels veïns del mateix edifici. També estarà dotat de trasters 
d’ús comunitari. 
 
La planta baixa donarà cabuda a la cuina, safareix, lavabo, escala, sala d’estar-menjador i un 
jardí d’ús exclussivament privatiu. 
  
La primera planta tindrà tres habitacions, dues de les quals compartiran un banys, i una altre 
habitació serà de matrimoni i tindrà un bany a la mateixa habitació. 
 
La segona planta tindrà una sala d’estudi, un bany, escala i terrassa a on s’instal.larà la 
maquinària de l’aire acondicionat. 
 
La façana tindrà un revestiment de totxo cara vista i el terra del pati comunitari com els patis 
d’ús privatiu tindran un revestiment ceràmic rústic.  
 
Les instal·lacions dels edificis es compondran de: Calefacció i aigua pre-escalfada  mitjançant 
instal.lació de captació solar tèrmica amb plaques solars instal.lades al terrat, instal.lació 
d’alarma, instal.lació de vídeo-porter, aire acondicionat, , entrada de TV i telèfon a totes les 
habitacions, sala d’estudis i sala d’estar-menjador. 
La fusteria exterior d’alumini lacada amb vidrieres tipus climalit, paviment de parquet 
laminat, fusteria interior de fusta lacada, armaris empotrats, paviments i altres elements del 
Grupo Porcelanosa, armaris de cuina inferiors i superiors, encimera silestone o similar, placa 
vitroceràmica i forn elèctric. 
 
Aquest projecte es realitzarà mitjançant una cooperativa de vivenda a on desapareix la figura 
del promotor, i el comprador de l’habitatge, es converteix en soci cooperativista, a les hores 
s’estalvia el benefici empresarial que li correspondria a l’esmentat promotor. 
Es una de les vies en principi, menys costoses per adquirir un habitatge. Per tant tenint 
interessos o necessitats soci.econòmiques comuns, es  desenvolupa una activitat empresarial, 
amb l’objectiu d’obtinir una vivenda a uns preus molt mes baixos que els del mercat actual. 
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1     INTRODUCCIÓ 
 

1.1  OBJECTE DEL TREBALL 
 
 
L’objecte d’aquest treball és el desenvolupament d’un estudi de viabilitat d’una promoció 
immobiliària a Molins de Rei com a Projecte Final de Carrera per part de l’alumne Fernando 
Lloria Rodríguez, aplicant els coneiximents de l’assignatura Gestió immobiliària que 
s’imparteix a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.       
 
 
 
1.2  OBJECTIU DEL TREBALL 
 
La promoció immobiliària objecte d’aquest estudi, està situada a l’Avinguda Onze de 
Setembre nº 19 a Molins de Rei. 
 
L’objectiu d’aquest treball és obtenir una sèrie de dades que et permetin decidir si el teu 
producte immobiliari és econòmicament viable.  
 
 
1.3  METODOLOGIA 
 
L’estudi de viabilitat es basa fonamentalment en el desenvolupament de quatre estudis previs: 
 
- Estudi jurídic

 

: Es faran les consultes pertinents de dades, referents al solar a les Oficines 
del  Catastre com al Registre de la Propietat. 

- Estudi legal-urbanístic

 

: Determinar quin és el millor producte immobiliàri a desemvolupar 
d’acord a  les Normatives Urbanístiques  i dels articles d’aplicació del solar objecte de 
l’estudi. 

- Estudi de mercat

 

: Consisteix en fer un treball de camp on recullirem una serie de dades de 
promocions immobiliàries similars al nostre producte immobiliari (també anomenat estudi 
de la demanda i l’estudi de la  competència). 

- Estudi econòmic-financer

 
Amb aquests quatre apartats i la conseqüent definició del producte immobiliari, s’arribaran a 
unes conclusions on es prendrà la decisió si és viable o no la promoció proposada. 
 
 

: Es farà mitjançant les dades recollides anteriorment i fixant una 
rentabilitat mínima esperada de la promoció. S’establiran les previsions de la tresoreria i 
la inversió necessària. 
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2.    ESTUDI JURÍDIC 
 
2.1. Ubicació del solar: 
 
El solar objecte del estudi es troba situat al Municipi de Molins de Rei al Baix Llobregat, en 
el bell mig de la vall baixa del riu Llobregat. Concretament al Barri de la Bonavista a 10 
minuts de la ciutat de Barcelona. 
La vila disposa d’una bona accessibilitat tant per carretera N-340, l’autopista AP-2, i l’autovia 
A-2 que atravessen el terme municipal, i mitjançant tren i autobús que també comunica el 
municipi amb el centre de Barcelona, i amb poblacions de la Comarca del Baix Llobregat. 
Segon el padró oficial d’habitatge elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística, Molins de Rei 
tenia, a l’1 de Gener del 2006,  23.374 habitants. La densitat bruta de població resultant és per 
tant de 1508,38 hab./Km2, mentres que la densitat neta (considerant només el sòl urbà) 
s’incrementa fins a 6.351,05 hab/km2. El terme municipal té una extensió de 15,9 Km2, dels 
quals una bona part es troba dins de l’àmbit del Parc de Collserola i la plana del delta del 
Llobregat. 

 

Plànol Cartogràfico Cadastral 

 
 
 
 
En situ podem observar que el solar fa cantunada, és de forma trapezoidal i també podem 
observar com té un petit desnivell, sobre l’Av. de l’Onze de setembre cap al carrer de 
Montserrat i fa pendent també sobre l’Av. de l’Onze de setembre cap al carrer de Montserrat. 
 



PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei           Fernando Lloria Rodríguez 
  

 

7 

 
 
Geogràficament presenta la sigúent orientació: 
 
Limita al NORD:  amb El Papiol 
 
              A l’EST:  amb Sant Cugat del Vallès    SUD:     Sant Vicenç dels Horts. 
 
              Al SUD:  amb Sant Feliu de Llobregat. 
 
              A l’OEST:  Sant Vicenç dels Horts i Pallejà mitjançant el riu Llobregat. 
 
Aquesta zona està totalment urbanitzada, i amb tots als serveis a peu del carrer com: 
electricitat, telèfon. aigua, gas i clavegueram. 
 
Es procedeix a fer una inspecció a la zona per a verificar, si consideixen les dades reals de 
superfícies amb les Oficines Cadastral del Immoble. 
 
 
 
 
Fotografia per satélite de la ubicació del solar       
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En aquesta fotografia podem observar com el solar fa pendent sobre l’Av. de l’Onze de 
setembre cap al carrer de Montserrat.                                                                                                                                                                                     

                                                                     
 
 
Per altra banda observem com el solar fa pendent pel carrer de Montserrat cap a l’Av. de 
l’Onze de setembre. 
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2.2. Cadastre 
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2.3. Registre de la propietat 
 
 
Desprès de tota la informació rebuda al registre de la propietat, les conclusions obtingudes a 
sobre soposades càrregues jurídiques tant com d’usufructes o altres, s’ha vist que no està 
sotmès a cap tipus de trava o impediment per a tirar endevant el nostre producte immobiliàri. 
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3. ESTUDI LEGAL-URBANÍSTIC 
 
3.1.   Dades Qualificació Urbanística 
 
El solar està localitzat a l’Av. de l’Onze de Setembre 19 a Molins de Rei, en zona totalment 
urbanitzada.  
El solar fa cantonada amb el carrer  Montserrat, l’amplada del carrer en aquest punt és de 8,00 
m. amb una façana de 22 metres de llargada i de 12 metres l’amplada a l’Avinguda de l’Onze 
de Setembre amb una façana de 31metres de llargada. El solar té  forma trapezoidal 
amb una  superfície total de 466 m2. Té serveis a peu de carrer: (electricitat, telèfon. aigua, 
gas i clavegueram) 
La composició del projecte ha estat determinada per les alineacions i volumetria dictades per 
les ordenances d’edificació seguin el compliment dels paràmetres urbanístics del pla general 
metropolità. 
 
Plànol de planejament Urbanístic 

 
 
 
Dades Urbanístiques 
CARACTERISTIQUES NN.UU.2004 PROJECTE 

 
Qualificació urbanística Edificació aïllada 20( a) Plur. 20 (a) 
Superficie solar 466 m2 466 m2 
Separació a llindes 3-3-3  
Superficie edificable 40 % - 186,40 m2 186 m2 
Altura Reguladora Màxima PB+2PP = 9,75 m 9,75 m 
Alçada lliure mínima PB 2,75 m 2,75 m 
Alçada lliure mínima PP 2,50 m 2,55 m 
Alçada mínima PS 2,20 m 2,55 m 
Parcela mín. 400 m2 Sí 
Façana mín. 14 m 22 m 
Usos compatibles Vivenda – Residencial Vivenda plurifamiliar 
Possibilitat subsól Sí 1 planta soterrani 
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3.2.     RESÚM DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a) 
 
Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanitzades o en procés d'urbanització, amb 
elements suficients per a la qualificació com a sòl urbà, d'edificació. 
 
Subzones.  
 
A la zona d'ordenació en edificació aïllada s'estableixen diferents subzones, que responen a la 
varietat originària de Plurifamiliar. 
 
IV a (20 a /9) 
 
Tipus d'ordenació.  
 
A totes les subzones el tipus d'ordenació aplicable és el d'edificació aïllada. 
S'admeten en aquesta zona els habitatges aparionats i els adossats en filera amb espais lliures 
individualitzats o mancomunats, com a subtipus d'ordenació derivats de l'edificació aïllada i 
que hauran d'ajustar-se a les condicions d'edificació assenyalades a les subzones respectives. 
 
Edificabilitat:  Els índexs d'edificabilitat neta es el següent: 
 
Subzones Neta m2st/m2s 
Plurifamiliars 
IVa (20a/9)  
 

 
1,00 

 
Actuacions de reforma interior.  
 
1. Els sectors que no assoleixin els estàndards d'espais verds i de dotacions comunitàries en 
proporció adequada a la densitat de població, podran ser objecte d'operacions de reforma 
interior. 
2. El Pla de Reforma Interior, a partir dels actuals nivells d'espais lliures i dotacions, haurà de 
preveure els espais i les dotacions necessaris, en consonància amb els potencials d'edificació i 
la densitat zonal. 
3. Els Plans de Reforma Interior han de respectar els estàndards que s'estableixen a la taula 
següent: 
 
SUBZONES Densitat neta 

màxima 
habitatges/Ha. 

Percentatge de sòl 
per a vials i 
estacionaments 

Percentatge de sòl 
per a espais verds i 
dotacions 

Plurifamiliars 
IVa 

 
100 

 
24 
 
 
 

 
12 
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Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars.  
 
Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud mínima de façana, en aquestes subzones es 
regeixen pel quadre següent: 
 

Subzona Superfície 
(m2) 

Longitud 
(m) 

I 
II 
III 
Iva 
Ivb 
V 

2.000 
1.500 
1.000 
400 
1.500 
800 

30 
20 
16 
14 
20 
15 

 
 
 
 
 
L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent: 
 
Subzona IV tipus a, el quaranta per cent. 
 
L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s’estableix en 9,15 metres i en 
planta baixa més dues plantes pis. 
 
A la subzona V, l'alçada i el nombre màxim de plantes varien amb l'amplada de vial d'acord 
amb la relació següent: 
 
Amplada de vial 
(metres) 

Alçada màxima 
(metres) 

Nombre màxim  
de plantes 

De menys de 8 m. 
De 8 a menys de 11 m. 
De 11 a menys de 15 m. 
De 15 m. o més metres 

7,55 m. 
10,60 m. 
13,65 m. 
16,70 m. 

PB + 1 P 
PB + 2 P 
PB + 3 P 
PB + 4 P  

 
La separació de l'edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions a la 
parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents: 
 
Subzona Separació a llindes (m)f-l-f 

frontal - lateral - fons 
Separació entre edificacions 
d’una mateixa parcel·la en 
relacion amb les alçades 

I 
II 
III 
IVa 
IVb 
V 

12 8 10 
10 6 8 
8 4 6 
3 3 3 
8 5 6 
4 4 5 

1 
1 
1 
1 
1/2 
1 
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4.      ESTUDI DE MERCAT 
 
4.1.  Delimitació de la zona d’actuació 
 
Limitarem la zona per a l’estudi del mercat de la següent manera: al nord amb l’Avinguda 
Jacint Verdaguer, a l’est amb l’Avinguda de l’Onze de Setembre, al sud amb el Parc de la 
Mariona i el carrer Pep Ventura, i al oest amb el Terraplé i el barri del Pont de la Cadena. 

 
 
Plànol de zona d’actuació i ubicació de les mostres 
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4.2.   Estudi de l’entorn 

 
 
 

HISTÒRIA DE LA VILA                                                           Vista aèria 
 
La vila de Molins de Rei neix l'any 1188 quan Alfons II, rei d’Aragó i comte de Barcelona, 
confia la construcció d’uns molins a un tal Joan dit "dels molins". Una vegada construïts, i per 
decisió reial, els molins queden sota la responsabilitat de Bernat el Ferrer. Una de les 
condicions que se li imposa és que ha de viure allà i tenir cura de l’edifici de nova 
construcció. Així se sembra la llavor d’un nou municipi que fins al segle XV va alternar la 
dependència reial amb etapes de dependència senyorial.  
L’any 1430, el rei Alfons V el Magnànim cedeix la vila a Galceran de Requesens, que la 
converteix en baronia i hi fa construir un palau on la família passarà llargues temporades. Cap 
a final del segle XV, la família Requesens emparenta amb la noblesa castellana i es distancia 
de la vila. A la meitat d’aquest mateix segle, la baronia ja havia cedit competències als seus 
habitants autoritzant l’obertura d’establiments, alhora que arrendava els molins i tots aquells 
serveis que fins llavors controlaven directament, com la carnisseria.  
Més endavant, amb la construcció del pont de Carles III, entre el 1763 i 1767, Molins de Rei 
guanya importància estratègica i un cert protagonisme en ser parada obligada en el transport 
entre Madrid i Barcelona. Això afavorí la construcció d’hostals i l’obertura de nous comerços. 
La vila es converteix en un centre neuràlgic per als pobles de la comarca.  
Com a tot Catalunya, la pagesia va ser el sector més important de l'economia local. Molins de 
Rei va ser un poble agrari fins ben entrat el segle XX, tot i que a final del segle XIX, la 
indústria, amb una certa migradesa, s'anava imposant. El desenvolupament industrial català de 
final del XIX també es va fer notar modestament a Molins de Rei. El 1890, amb una població 
de 2.935 habitants, hi havia 52 comerços i 12 indústries. La branca més important d'aquesta 
indústria era el tèxtil. A final de segle, la fàbrica Ferrer i Mora, present a la vila des de 1858, 
instal·lava la primera màquina de vapor.  
La construcció del canal de la Infanta, l'any 1819, amb noves xarxes de regadiu, i la 
inauguració del ferrocarril l'any 1855 van suposar un pas endavant en la consolidació d'un 
municipi que començava a comptar amb una xarxa d'infraestructures que n'afavorien el 
desenvolupament. Paral·lelament, la vida associativa iniciava el seu camí i l'escola ja 
començava a ser notable. En aquests anys surten a la llum algunes publicacions i les societats 
corals comencen a fer les seves primeres actuacions. El 1851 s'organitza per primera vegada 
la Fira de la Candelera.  
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Però la població també va fer front als esdeveniments adversos del segle XIX causats per la 
Guerra del Francès i les guerres carlines. Aquests esdeveniments bèl·lics van provocar baixes 
a la població i van fer destrosses a l'estructura urbana i al Palau dels Requesens, cosa que va 
donar pas a la posterior parcel·lació dels terrenys d'aquest palau, propietat dels marquesos de 
Vilafranca y de los Vélez com a descendents de la família Requesens. La parcel·lació 
d'aquests terrenys va propiciar la configuració de l'actual carrer Major.  
Les guerres no van ser l'únic esdeveniment que va trasbalsar l'economia local; també hi van 
influir les vagues a la incipient indústria i la fil·loxera, que arribava al municipi a final de 
segle, després de fer estralls a les vinyes franceses i del nord de Catalunya. Aquesta plaga va 
acabar amb la vinya del municipi i va suposar un daltabaix per a l'agricultura local. L'impuls 
que van rebre les hortalisses i els arbres fruiters, i l'annexió de Santa Creu d'Olorda l'any 1916 
van donar una nova empenta a l'agricultura, que va arribar a altes cotes d'exportació durant els 
anys 30.  
Entretant, el pes de la indústria i el comerç ja es deixava sentir perquè generava una economia 
mixta en els ingressos de moltes famílies. Part de la indústria local que creix en aquells anys 
procedia d’antigues professions artesanals reconvertides en industrials, tot i que les grans 
indústries del tèxtil eren de capital forani.  
Paral·lelament al creixement econòmic, la vila no era aliena a l'embranzida de 
l'associacionisme que es manifestava arreu de Catalunya. La creació de noves associacions 
algunes, dotades de patrimoni ajuden a enriquir l'oferta cultural i a canalitzar les 
reivindicacions socials dels seus associats i algunes de les ofertes culturals de la vila.  
Aquestes associacions, avui encara tenen un paper destacat en l'oferta cultural: l'any 1918 es 
crea la Federació Obrera, hereva del sindicat Les Tres Classes de Vapor, però és expoliada pel 
franquisme i retornada finalment al municipi; la Joventut Catòlica es constitueix l'any 1879 i 
el 1921 s'aixeca un nou local —els seus socis són majoritàriament de tendència catòlica— i el 
Foment Agrícola, Industrial i Comercial (ara Foment Cultural i Artístic) neix el 1920 i el 1923 
inaugura un nou edifici patrocinat en part per la burgesia de procedència agrària.  
A la primera meitat del segle XX, publicacions com Enllà, Festa, Camins, Germanor o 
Espartacus algunes, plenes de contingut ideològic i d'altres, actuant de portaveu d'entitats 
omplen el ventall cultural de la vila. La Guerra Civil provocarà un tall profund en la vida 
social i quotidiana de la vila que costarà de curar.  
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Els canvis en l'estructura urbana cap a noves zones a l'altre costat de la via del tren propiciats 
pel trasllat del cementiri l'any 1898, la construcció de la fàbrica de conserves al barri que avui 
porta el mateix nom, la construcció del nou Mercat l'any 1935 i la nova escola pública 
d'Alfons XIII van permetre l'expansió de la vila i annexar nous barris al nucli històric, el 
primer dels quals va ser la carretera.  
Els anys foscos de la postguerra van anar acompanyats d’una revifada de la indústria. 
Fàbriques com Samaranch, Malvehy, Iborra, Torra-Balari i Balanzó van aconseguir altes 
cotes de producció i van donar feina a la població immigrada que arribava d’Andalusia, 
Múrcia i Extremadura. El creixement demogràfic dels anys 60 i 70 va provocar un augment 
de la població, que va passar de tenir 7.364 habitants l’any 1936 a tenir-ne 14.460 l’any 1970.  
En aquells anys, les manifestacions culturals van seguir la pauta de la ideologia dominant: les 
publicacions d’aquells anys estaven sota el control de l’església o del règim. La recuperació 
de la democràcia va anar acompanyada de noves iniciatives de participació. A Molins de Rei, 
la recuperació del Camell, bèstia popular del segle XIX, la celebració del Carnestoltes i la 
participació popular a la Festa Major van aportar un aire fresc a les manifestacions festives i 
culturals, i van potenciar el ric teixit associatiu de la vila.  
El creixement demogràfic registrat en la primera meitat de segle XX, que va generar la 
formació de barris, no es va tornar a produir fins després de la Guerra Civil. La ubicació de 
fortes onades migratòries a zones de nova construcció crea una nova estructura urbana 
configurada per la suma de barris. Can Graner, Riera de Bonet, l’Àngel i el Canal completen 
una etapa de creixement urbà. Aquest creixement no es tornarà a reprendre fins als anys 80 i 
90 amb el desenvolupament del planejament urbanístic contemplat en el Pla General 
Metropolità de 1976.  
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 Ca n'Ametller 
 
 
Edifici emblemàtic de Molins de Rei. Situat a la plaça de la Vila, és l'edifici de més interès 
d'aquest indret i un dels més representatius i valuosos de Molins de Rei. El tipus d'edificació 
és característic d'una mansió senyorial adaptada a partir d'una casa pairal. De propietat  
 
municipal, aquest edifici acull l'Àrea de Serveis Personals (Cultura, Ensenyament, Esports, 
Sanitat i Serveis Socials) a més de l'Arxiu Municipal, el Centre de Normalització Lingüística 
Ca n'Ametller i, properament, el Museu Municipal.  
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        L'Ajuntament  
 
Edifici situat a la plaça de la Vila des de mitjan segle XIX, al qual s'han fet annexions 
posteriors. Malgrat això, no pot donar cabuda a tots els serveis municipals propis d'aquesta 
Administració. L'edifici acull els serveis següents: Gabinet d'Alcaldia i Premsa, Àrea 
d'Economia i Serveis Generals i Àrea de Medi Ambient i Territori. També es troba, a la 
primera planta, l'Oficina Municipal d'Informació, que és el primer punt de contacte amb els 
visitants. Des d'aquesta oficina es tramita tota mena d'autoritzacions, s'informa de qualsevol 
aspecte relacionat amb l'Administració i amb la vila, es concerten entrevistes amb regidors i 
tècnics municipals, i s'orienta les persones en les seves gestions amb l'Ajuntament.  
Està previst que tots els serveis tècnics de l'Ajuntament (Obres, Urbanisme, Activitats, Via 
Pública i Manteniment…) passin d'aquí a poc temps a ocupar la segona planta de l'edifici 
municipal del carrer de Rubió i Ors, 8, on actualment hi ha la Guàrdia Urbana. Des d'aquesta 
nova seu s'atendran amb més eficàcia i eficiència les persones. L'Àrea de Serveis Personals 
(Ensenyament, Cultura, Esports, Sanitat i Serveis Socials) es troba ubicada a l'edifici de Ca 
n'Ametller, del carrer de Jacint Verdaguer, 95 bis. 
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MERCAT MUNICIPAL 

 
 

 
  Mercat municipal 
 
Construït l'any 1935 per l'arquitecte municipal Gumà Cuevas, és un edifici de planta única 
amb xamfrans bisellats. Té un ramat d'elements decoratius de pedra artificial. Va ser edificat 
per suplir el mercat primitiu, que estava situat a la plaça de la Creu. Aquest edifici ha sofert 
diverses remodelacions per adaptar-lo a les noves necessitats. 
 
EDIFICI DE LA FEDERACIÓ OBRERA 
 
 

 
Federació Obrera 
 
 L'edifici actual va ser construït l'any 1921 per l'arquitecte modernista Cèsar Martinell, d'acord 
amb l'encàrrec dels fundadors d'aquesta associació, hereva del sindicat de Les Tres Classes de 
Vapor. Després de la Guerra Civil, els socis de la Federació Obrera van ser desposseïts del 
seu patrimoni, que fou espoliat per l'Estat espanyol, el qual hi ubicà l'Hogar del Productor i 
l'Organización Nacional de Educación y Descanso.  
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FESTES POPULARS: 

Festa Major 
 
La Festa Major de Sant Miquel Arcàngel se celebra, anualment, el dia del patró de Molins de 
Rei, el 29 de setembre.  
 
La Fira de la Candelera 
 

 
La Candelera - Plaça de Catalunya 
 
 
Cada any, Molins de Rei obre les portes simbòliques de bat a bat i convida ufanosa vilatans i 
forasters a gaudir d'una fira secular: la Fira de la Candelera. El primer dissabte i diumenge 
del mes de febrer -llevat de causes de força major- la cita és obligada: Molins de Rei, la vila 
vuitcentenària, us espera a tots per oferir-vos una de les mostres agrícoles, industrials, 
comercials, lúdiques i culturals més arrelades a la comarca i al nostre país.  
A partir d'una petició de l'Ajuntament de Molins de Rei, la primera Fira de la Candelera 
s'organitza l'any 1851. En els orígens, l'activitat firal es concentrava en mostres agrícoles i de 
bestiar. Posteriorment, a partir dels anys 1920, la Fira pren noves dimensions i en coincidir 
amb el seu centenari, l'any 1951, es convoca la Primera Exposició Industrial, Comercial i 
Agrícola. 

 
La Fira de la Candelera de Molins de Rei és, potser, una de les fires populars amb més 
participació, tant pel que fa a expositors, com pel que es refereix a visitants. En un recinte 
firal de més de 50.000 m2 (que suposen gairebé 8.000 metres lineals d'exposició), el nombre 
d'expositors ultrapassa els 750. 
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TRANSPORT  PÚBLIC 
 
Molins de Rei és, sens dubte, una de les poblacions més ben comunicades del nostre país, per 
la qual cosa arribar-s’hi resulta extraordinàriament fàcil.  
Heus aquí la demostració més clara: 
  
TRANSPORTS PÚBLICS A MOLINS DE REI 
 
EN TREN 
  
Renfe  
Horaris  
Línia Barcelona-Tarragona, direcció Vilafranca del Penedès si veniu des de Barcelona, 
direcció Barcelona si veniu des de Vilafranca.  
Per a més informació adreceu-vos a RENFE Molins de Rei, plaça de l’Estació, 1, tel. 
93.668.25.94, o bé consulteu la seva web http://www.renfe.es .  
Ferrocarrils de la generalitat de Catalunya (FGC) 
Horaris  
Línia: Barcelona-Sant Vicenç dels Horts-Pallejà-Sant Andreu de la Barca.  
Línia: Barcelona-Rubí.  
Per a més informació adreceu-vos al Centre d'atenció al client de FGC de Pl. Catalunya 
(vestíbul de l'estació de Pl. Catalunya), tel. 93.205.15.15, o bé consulteu la seva web 
http://www.fgc.net .  
 
EN AUTOBÚS  
 
Diverses línies d’autobusos enllacen la vila amb les altres poblacions de la rodalia.  
Autocorb, S.A.  
Línia: Barcelona-Molins de Rei-Corbera de Llobregat.  
Per a més informació adreceu-vos a Autocorb, S.A., Carretera Amunt, 6-8, 08757 - Corbera 
de Llobregat, tel. 93.650.07.35, A/e info@autocorb.com .  
Autos Castellbisbal, S.A.  
Línia: Barcelona-Rubí-Castellbisbal-El Papiol-Molins de Rei-Barcelona.  
Per a més informació adreceu-vos a Autos Castellbisbal, S.A., c/ Estació, 17, 08755 – 
Castellbisbal, tel. 93.772.00.08.  
Soler I Sauret, S.A.  
Línia L-61/L-62: Barcelona-Molins de Rei-Sant Vicenç dels Horts-Torrelles de Llobregat.  
Línia L-57/L-50/L-61/L-62/L-51/L-50: Barcelona-Molins de Rei.  
Línia L-57/L-50: Barcelona-Molins de Rei-Avinyonet.  
Línia Molins de Rei-Universitat Autònoma de Barcelona.  
Línia Barcelona-Molins de Rei-Martorell.  
Per a més informació adreceu-vos a Soler i Sauret, S.A., Ctra. Laureà Miró, 426, (cantonada 
C/ del Treball), Polígon El Pla, 08980 - Sant Feliu de Llobregat, telèfons: línia general 
93.632.51.33 / línia transport discrecional 93.632.53.25 / gerència 93.632.53.88. 
solersauret@troc.es .  
 
 
 
 

http://www.renfe.es/�
http://www.renfe.es/�
http://www.fgc.net/�
http://www.fgc.net/�
mailto:info@autocorb.com�
mailto:solersauret@troc.es�
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AUTOBUSOS NOCTURNS 
 
 
Molins de Rei compta, des del dia 5 de novembre de 2001, amb dues línies 
d’autobusos nocturns que surten des de la plaça de Catalunya de 
Barcelona.  
Una línia és l’N50, que cobreix la línia Barcelona-Martorell i explota l’empresa Soler i Sauret 
(Tel. 93.632.51.33 i adreça electrònica info@solerisauret.com ). Aquests autobusos nocturns 
funcionen cada dia, de dilluns a diumenge, i tots tenen sortida des de la plaça de Catalunya de 
Barcelona. La parada a Molins de Rei està situada davant de la Creu Roja, a l’avinguda de 
València. Els horaris en què sortiran aquests autobusos des de la plaça de Catalunya de 
Barcelona direcció Molins de Rei són aquests: 1:10, 2:10, 3:10 i 4:10 hores.L’itinerari 
d’aquesta línia és el següent: plaça de Catalunya (Barcelona), plaça Francesc Macià 
(Barcelona), Diagonal/Maria Cristina (Barcelona), Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la 
Barca, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins de Rei i Barcelona (plaça de 
Catalunya).  
L’altra línia és l’N51, que cobreix la línia Barcelona-Esparreguera i que explota l’empresa 
Hispano Igualadina (Tel. 93.488.26.21) Els autobusos d’aquesta línia també tenen sortida des 
de la plaça de Catalunya de Barcelona. La parada a Molins de Rei està situada a l’avinguda de 
Caldes cantonada carrer Jacint Verdaguer. Els horaris en què sortiran aquests autobusos des 
de la plaça de Catalunya de Barcelona són aquests: 1:05, 2:05, 3:05 i 4:05 hores.L’itinerari 
d’aquesta línia és el següent: plaça de Catalunya (Barcelona), plaça d’Espanya (Barcelona), 
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, El 
Papiol, Castellbisbal, Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Pallejà, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i Barcelona (plaça de Catalunya).  
La línia N-52 connecta Molins de Rei i Vallirana en horari nocturn, de 23.25 h a 6.45 h, els 
divendres i dissabtes. El servei el fa la companyia d'autobusos Soler i Saurte. El recorregut a 
la vila és per les avingudes de València i Barcelona. S'hi han habilitat dues noves parades: al 
carreer del Primer de Maig i a l'avinguda de València/cantonada amb el carrer de la Verge del 
Pilar. 
 
 
TRANSPORT URBÀ DE MOLINS DE REI 

Molins Bus 
 
El bus urbà allarga el recorregut i millora les freqüències 
Es redueix la freqüència de pas d’una hora a mitja hora, des de dilluns fins a dissabte al matí i 
s’incrementa la cobertura territorial per donar servei a nous equipaments municipals com el 
CEIP la Sínia i el tanatori. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@solerisauret.com�
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El servei de bus urbà de Molins de Rei modificarà, a partir del 26 de maig, el seu itinerari, i 
augmentarà el nombre de parades i les freqüències de pas. Amb aquesta actuació es millorarà 
la cobertura territorial, ja que es donarà servei als barris de la Pau i la Riera Nova, i als nous 
equipaments municipals del CEIP la Sínia i el futur tanatori.  
Actualment, el bus urbà compta amb dues línies: la MB-1 i la MB-2, que és la mateixa línia 
en els dos sentits de circulació per donar servei al Centre Vila i unir els barris de la Riera 
Bonet i Can Graner, i la línia MB3, que uneix la plaça dels Països Catalans amb els barris de 
muntanya, fins a l’estació de FGC de la Floresta.  
Les línies MB-1 i MB-2 milloraran la freqüència de pas, de tal manera que hi haurà un bus 
cada 30 minuts, tant els dies laborables com el dissabte al matí. Aquesta línia modificarà el 
seu itinerari i passarà en ambdós sentits del recorregut pel barri de la Granja, per arribar fins 
al Centre Mèdic i el CEIP la Sínia. La modificació té com a objectiu donar servei als 
equipaments que hi ha concentrats en aquesta zona i incrementar l’oferta de transport públic 
per accedir al Centre Vila els dissabtes al matí.  
Pel que fa a la línia MB-3, que cobreix el trajecte des de la plaça dels Països Catalans fins a 
l’estació de la Floresta, passant pels barris de muntanya, modificarà el seu itinerari per la zona 
urbana i millorarà els horaris de servei. Aquesta modificació també permetrà millorar la 
freqüència de pas entre la plaça dels Països Catalans i el cementiri.  

Pla de millores del transport públic de Molins de Rei 
 
Més freqüències de pas a la línia MB-1 els dissabtes o avançar l’horari d’inici del bus urbà 
(MB-3) que connecta amb els barris de muntanya, a més de crear el servei de MolinsBus els 
dissabtes en aquesta mateixa línia (MB-3), són algunes de les millores previstes en aquest pla. 
L’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), de la qual és membre l’Ajuntament 
de Molins de Rei, ha signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya que té per objecte la  
millora del transport públic urbà dels municipis associats, mitjançant tot un seguit d’ajuts que 
es materialitzaran durant el període 2007-2010.  
Concretament, a Molins de Rei aquest conveni comportarà, entre d’altres millores, les 
següents:  
- la instal·lació de sistemes de priorització semafòrica  
- la col·locació de plataformes d’accés al bus i l’eliminació de barreres arquitectòniques, de 
manera que així el MolinsBus es farà més accessible  
- campanyes d’informació i estudis per millorar el servei  
- més freqüències de pas a la línia MB-1 els dissabtes  
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- avançar l’horari d’inici de la línia MB-3 (que connecta la vila amb els barris de muntanya i 
l’estació dels Ferrocarrils Catalans a la Floresta)  
- crear el servei de la línia MB-3 els dissabtes al matí.  
Aquestes millores tenen un pressupost de 348.715,90 euros, que s’invertiran en el període 
2007-2010 i ajuden a adaptar els horaris del servei a la demanda dels usuaris i usuàries. 
  
 

Horaris i recorregut 
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EN COTXE 
 
  
Autopista A-2 sortida de Molins de Rei Sud (la del polígon El Pla) o Molins de Rei Nord.  
Autopista A-7 si veniu per la C-33 i la C-58, podeu enllaçar amb l’A-7 i passar després a l’A-
2 per agafar les sortides abans esmentades.  
Autovia del Baix Llobregat (N-II, Barcelona-Lleida)  
Carretera N-340 enllaç Quatre Camins-Tarragona, que passa pel mig de Molins de Rei.  
Carretera C-1413 de Molins de Rei a Caldes.  
Carretera BV-1468 de Molins de Rei a Barcelona per Collserola.  
Carretera BV-2002 des de les poblacions a peu de l’autovia de Castelldefels i Sant Boi de 
Llobregat fins a Quatre Camins.  
Aquí teniu un plànol de les poblacions i carreteres més properes a Molins de Rei:  
 
 
 
 

PLÀNOL  
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SERVEIS D’EQUIPAMIENTS A MOLINS DE REI 
 
SERVEIS CÍVICS: 
 
1-Asociació de veïns La Granja. 
2-      “        “     “    La Pau. 
3-Federació Obrera i Casal de la Dona. 
4-Asociació de veïns Bonavista. 
5-Casal d’Avis Caixa Penedés. 
6-    “           “   L’Angel / Centre cívic / asociació de veïns. 
7-Punt jove d’informació. 
8-Casal d’Avis Primer de Maig. 
9-Asociació de veïns El Canal. 
10-     “         “       “   Riera Bonet. 
11-     “         “       “   Can Graner. 
 
SERVEIS TÉCNICS: 
 
12-Ca N’Ametllet: 
Area serveis personals / Centre de Normalització Llengüística / Arxiu Municipal / Oficina 
Fira de la Candelera. 
13.L’Ajuntament / Casa Consistorial / Serveis d’Atenció Municipal. 
14-Brigade Municipal / Centre de Formació Ocupacional El Molí. 
15-Gestió Tributaria. 
16-Guardia Urbana. 
17-Radio Molins. 
18-Oficina Municipal d’Habitatge. 
19- Àrea de Mediambient i Territori. 
20-Correus. 
21-Jutjat de Pau. 
22-Centre d’Ocupació i desemvolupament. 
 
CULTURA: 
 
23-Museu Municipal. 
24-El Llaç. 
25-Sala d’exposició Ca N’Ametllet. 
26-Biblioteca  Municipal. 
27-Juventut Católica. 
28-Palu de Requesens. 
29-Sala Gótica. 
30-Foment de Cultura i Artístic. 
31-Agrupació Folklórica. 

 
SERVEIS SANITARIS: 
 
32-Centre d’Asisténcia Primaria. 
33-     “     Municipal Llar d’Avis Dr, Josep Mestres. 
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34-     “     d’Ocupació Baix Llobregat. 
35-Centre d’ocupació Alba. 
36-Creu Roja Molins de Rei. 
37-Residéncia Alba. 
38-Centre Médic molins. 
39-Residéncia Alba. 
 
ESPORTS: 
 
40-Pavelló Esportiu Municipal. 
41-Piscina Municipal. 
42-Camp de futbol Josep Raich. 
43-Club de botxes molins de Rei. 
 
SUBMINISTRAMENTS: 
 
44-Mercat Municipal. 
45-Deixalleria. 
46-Cementiri 
 
TRANSPORTS: 
 
47-Renfe.                      
48-Taxis.  
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PLÀNOL DE SERVEIS D’EQUIPAMENT 
 
 

 
Plànol d’Equipaments 
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4.3.     Evolució Urbanística a molins de Rei. 
 
Fins a començament dels any 50, Molins de Rei va ser bàsicament un petit nucli urbà de la 
perifèria Barcelonina, que s’havia desenvolupat de forma natural cap a la part més plana del 
municipi entre el riu Llobregat i els contraforts de la serralada de collserola, i al llarg de 
l’antic Camí Reial. 

A partir de l’esmentada dècada dels 50, a Molins de Rei comença  un creixement demogràfic i 
urbanístic ràpid i intens que es materialitza en: 

a) La construcció de blocs d’habitatges plurifamiliars destinats a població inmigrada a 
l’actual zona est i sud del nucli urbà. 

b) El creixement de les urbanitzacions d’habitatges unifamiliars en la serrallada de 
Collserola. 

c) El desenvolupament industrial del municipi, que s’acabarà consolidant en els actual 
polígons industrials del Pla i de la Riera del molí. 

La realitat urbana actual a Molins de Rei 

Des de l’any 1976 l’Ajuntament de Molins de Rei ha desenvolupat i consolidat una ordenació 
urbanística del municipi seguint el model de ciutat definit al Pla General Metropolità (PGM). 
El quadre següent presenta la distribució del sòl del terme municipal de l’any 2005, segons la 
seva classificació. 

 

Classificació del sòl   Superfície Percentatge 

Sòl urbà    380,00 ha     23,58% 

Sòl urbanitzable      48,43 ha       3,00% 

Sòl no urbanitzable 1.183,27 ha     73,42% 

Total sòl terme municipal 1.611,70 ha   100,00% 

              Taula 1. Distribució del sòl a Molins de Rei 

 

El sòl urbà es concentra sobretot en el nucli urbà, que ocupa l’area compresa entre el riu 
Llobregat i els contraforts de la serralada de Collserola, al qual cal afegir les urbanitzacions 
disperses en el Parc Metropolità (barris de muntanya). 

Hores d’ara, el creixement urbanístic del municipi està pràcticament completat, restant només 
el sector de Les Guardioles, el procès d’urbanització del qual està ja en fase de 
desenvolupament. 

Molins de Rei compte en l’actualitat en un parc d’aproximadament 9.250 habitatges. Queda 
per construir un potencial de 2.250 habitatges suplementaris, dels qual uns 200 se situarien a  
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les urbanitzacions de Collserola i la resta en el nucli urbà, amb 500 / 600 de nous al sector de 
les Guardioles i la resta mitjançant la substitució d’habitatges existents i l’esgotaments 
d’edificació permesa. Per tant, el parc d’habitatges segon el planejament urbanística actual 
representa unes 11.500 llars, és a dir, al voltant dels 30.000 habitants. 

 

Previsions de creixement demogràfic 

 

EL passat any 2005, l’Ajuntament va encarregar a una especialista un estudi demogràfic que, 
tenint en compte les perspectives de creixement del nombre d’habitatges, així com les 
tendències dominants al conjunt de Catalunya, dibuixés una projecció de la població del 
municipi fins a l’any 2015. 

Les dades resultants apunten a un creixement probable de la població de Molins de Rei fins 
arribar al voltant dels 30.000 habitants: 
 

Edat   2005  2009     % 
variació 

   2013     % 
variació 

  2015      % 
variació 

0 – 14 anys   3.596   4.394   22’19%    5.073  41’07%   5.330  48’22% 

15-64 anys 16.721 18.571   11’06%  19.859  18’77% 20.313  21’48% 

65 anys i més   3.371   3.651     8’31%    4.039  19’82%   4.267  26’58% 

Total 23.688 26.616   12’36%  28.971  22’30% 29.910  26’27% 

Taula 2. Previsió d’evolució de la població a Molins de Rei (2005-2015) per grups d’edat 

 

Aquestes previsions, que suposen un  importat increment de la població, tenen un impacte 
directe sobre les necessitats de determinades dotacions d’equipaments públics i/o privats. Els 
sectors on aquest impacte serà més accentuat són: 

a) el docent, des de les llars d’infants fins als centres on s’implanteix ESO i batxillerat. 

b) El sanitari, pel que fa a la capacitat del centre d’assistència Primària 

c) L’assistència a la gent gran, donat el progressiu envelliment de la població. 

El creixement demogràfic suposarà en menor mesura, un augment de la demanda de serveis 
en els sectors dotacionals esportius i culturals. D’altres factors com l’augment del nivell de 
vida, la reducció del temps de treball, l’educació, etc, influiran en aquests sectors i els 
costums de la ciutadania.  
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4.4.    Informació Económica. 
 
Els últims anys el sector immobiliàri ha viscut moment amb molt beneficis, totes les 
promocions es venien  al preu que sigui, la banca donaba prèstecs per a financiar tots aquests 
projectes, el preu dels solar han pujat progressivament i de la mateixa manera pujavan les 
vivendes, fins que arriba la crisis i comença la recesió, i una forte desaceleració económica. 
A casa nostra parlar d'habitatge, és parlar de propietat privada. I parlar d'accés a l'habitatge 
per la majoria de persones, significa parlar d'una de les despeses més importants que té una 
família catalana mitjana: més del 40% de la renda destinada a pagar un lloguer o una hipoteca.  
Altres models d'accés a l'habitatge són inexistents i ni tan sols els Habitatges de Protecció 
Oficilal (HPO) solucionen el problema.  
La crisi actual, si la sabem aprofitar, és una gran oportunitat per transformar el model d'accés 
a l'habitatge en el nostre país. Tots sabem dels milers i milers de pisos buits que hi ha. En els 
darrers mesos s'hi sumen edificis sencers que no s'han pogut vendre abans que la crisi arribés. 
N'hi ha molts d'acabats o a mig construir que no s'han pogut vendre. Aquests habitatges no es 
podran vendre ja que als preus que estàvem acostumats fins ara, i per tant aquesta crisi és una 
bona oportunitat per a que la gent que necessiti habitatges s'organitzi per comprar edificis des 
d'una cooperativa als mateixos preus que en pagaria una immobiliària, i fent-ho d'aquesta 
manera es poden reduir les despeses per família a més de la meitat. 
Fixem-nos una miqueta més en l'avantatge econòmica que significa en relació a la hipoteca: si 
mentre que una família hipotecada, en comprar un pis de 200.000 euros, en pot arribar a pagar 
500.000 durant 40 anys, de manera que la major part d'aquesta renta es desvia cap a bancs, 
estat, constructores i immobiliàries, a través d'una cooperativa, el preu en una situació com 
l'actual, podria arribar a estar en uns 100.000 o 120.000 euros i amb el capital social de la 
cooperativa i el finançament per part d'una banca ètica i cooperativa, el cost total de l'operació 
no superaria els 200.000 euros, dels quals només 100 o 120.000 serien desviació de renta cap 
entitats capitalistes, la resta es quedarien en àmbits cooperatius per a ser reinvertits en noves 
accions similars.  
 
 4.5.     Cooperatives de vivendes 
 
Una de les vies en principi, menys costoses per adquirir un habitatge és a través d’una 
cooperativa de vivenda, ja que, com veurem, desapareix la figura del promotor i el comprador 
de l’habitatge, convertit en soci cooperativista, s’estalvia el benefici empresarial que li 
correspondria a l’esmentat promotor. 
En general, una cooperativa és una associació de persones físiques que, tenint interessos o 
necessitats soci.econòmiques comuns, desenvolupen una activitat empresarial, distribuint-se 
els resultats que produeixi entre  els seus socis. Per la seva part, les cooperatives d’habitatges 
tenen per objecte proporcionar als seus socis-promotors, habitatges i/o locals, edificacions i 
obres complementàries podent adquirir per això parcel.lar i urbanitzar terrenys i realitzar 
aquells treballs i feines, obres i serveis que siguin necessaris, i fins i tot aportar directament i 
personalment el treball/feina dels seus socis. 
Si les obres de construcció  no es realitzen directament per la cooperativa, aquestes 
s’adjudicaran de conformitat amb la normativa que es contingut als seus propis estatus o que 
sigui acordada per l’Asamblea General expressament convocada per a això. 
Les cooperatives podran incloure també entre els seus finals i finalitats la conservació i 
administració dels habitatges, elements, zones o edificacions comunes i la creació i 
subministrament de serveis complementaris.  
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Igual com en el cas de les Comunitats de propietaris, és frequent que, per el cumpliment  del 
seus finals/finalitats, les cooperatives designin una entitat gestora que serà responsable davant 
 
de la propia cooperativa de qualsevol perjudici que causin les seves actuacions als interessos 
de la mateixa i igualment, i de forma individualitzada, davant els socis i tercers. 
 
Abans de la incorporació a la cooperativa: 
 
Abans d’incorporar-se a una cooperativa d’habitatges, és aconsellable informar-se bé sobre 
els següents aspectes: 
 
Respecte a la cooperativa: 
 
La quantia de l’aportació que és necessari efectuar al capital social de la cooperativa, l’import 
de l’aportació necesaria per fer front a les primeres gestions, els estatuts socials, i les dades 
que sobre la coopertiva figuren inscriptes a en el Registre de cooperatives d’habitatges. 
Quant a la promoció de l’habitatge, és important que faci atenció a les qüestións relacionades 
amb la titularitat dels terrenys, els plans d’edificació, el cost aproximat de l’habitatge i 
anexos, el programa de finançament, el termini d’execució i les condicions de transmissió de 
l’habitatge o vinculació de l’habitatge. 
Respecte a aquest últim punt, la vinculació de l’habitatge, es tracta d’un periode de temps en 
el qual hi ha restringida la llibertat per vendre l’habitatge existint una espècie de dret de 
“retrat” (dret a revocar la venda de l’habitatge) a favor de la cooperativa, així si vostè desitja 
vendre-la dins d’aquest periode se l’haurà d’oferir als socis que integrin la cooperativa per 
ordre d’antigüitat, i si cap d’ells no desitja adquirir-la podrà vendre-la lliurement. 
El periode de vinculació té una durada legal de 5 anys encara que als estatus de la cooperativa 
pot assenyalar-se un termini superior. 
Finalment s’ha de destacar que, en cap cas, no es podrà  impedir la seva inscripció a una 
cooperativa d’habitatge per raons polítiques, sindicals, religioses, sexuals, etc. 
En qualsevol cas, un advocat, podrà oferir assessorament sobre totes aquestes qüestions en 
vista de les particularitats que presenti cada suposit concret. 
 
Els tipos d’aportacions a la cooperativa 
 
Les aportacions que es poden realitzar a favor de la cooperativa d’habitatges poden consistir 
en: 
Aportacions al capital social: solen representar petites quantitats, entre les 5.000 i les 50.000 
ptes., 30,05 euros i 300.51 euros respectivament, quantitas que són reemborsables en el cas  
de que vostè desitgi donar-se de baixa de la cooperativa. 
 
Quota d’ingrés i/o quotes periòdiques: Es  destinen a abandonar les despeses d’actuació de 
la societat cooperativa i els serveis que aquesta realitza en les primeres etapes del seu 
funcionament (constitució, manteniment, administració, etc.). Aquestes quotes no són 
reembolsables i tampoc no passen a formar part del capital social. 
 
Aportacions per finançar l’habitatge i els seus anexos: Es destinen directament a 
abonar/adobar el cost de l’habitatge. 
 
 
 



           PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei         Fernando Lloria Rodríguez  

 

34 

Les quanties de les diferents aportacions a la cooperativa es determinen desprès de la 
realització del Pla de Finançament que haura d’aprovar l’Assemblea General de socis 
cooperativistes i per admetre contractualment i de forma individualitzada cada soci. 
 
Aquestes aportacions es realitzen mitjançant un lliurament inicial, la resta de l’import es 
fracciona en terminis periòdics que hauran de ser satisfets durant les obres d’execució. 
La llei General de Cooperatives preveu la possibilitat de qué vostè causi baixa en la 
cooperativa amb el dret a la restitució del capital lliurat si s’incorpora un nou soci. 
  
També és posible que hagi de fer front a majors pagaments que els establerts en el “Pla de 
Finançament” si s’introdueixen modificacions en el pressupost, a les obres, o per respondre a 
dels possibles vicis ocults o desperfectes que pugui presentar l’habitatge. 
  
Com hem assenyalat, el soci s’estalvia el benefici empresarial que opté el promotor. D’altra 
banda i com a contraprestació serà responsable, fins i tot econòmicament, com  membre  de la 
societat cooperativa, dels habitatges i locals, que no s’adjudiquin al final de la promoció. 
  
Els estatuts de constitució de la cooperativa.  
 
Drets  i obligacions dels socis 
 
Els estatuts de constitució de les cooperativas regulen i estableixen els requisits que en cada 
cas s’exigeixen per poder accedir a la condició de soci, les relacions entre els seus membre, 
els drets i deures derivats de la condició de soci, la composició del consell rector de la 
cooperativa...etc. 
Entre altres, els drets i obligacions més destacats dels socis d’una cooperativa d’habitatges es 
troben els següents: 
 
Drets del socis 
 
Poder elegir i ser elegits per ocupar/exercir els càrrecs dels organs socials. 
Formular propostes i participar amb veu i vot en l’adopció d’acords de l’Asambles General i 
altres òrgans socials. 
Rebre la informació necesaria per a l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions 
derivades de la condició de socis. 
Participar en l’activitat empresarial que desenvolupa la cooperativa per el cumpliment, del seu 
final/finalitat social. 
Rebre interessos per les aportacions al capital social, quan així ho prevegin els estatuts 
socials. 
Rebre el benefici net obtingut de la venda o lloguer dels locals comercials, l’import del qual 
es destina habitualmente en disminuir el cost de l’habitatge. 
Rebre l’actualització i devolució de les aportacions al capital social. 
Donar-se de baixa de la cooperativa de forma voluntaria, exigint –se un preavis per escrit al 
Consell Rector. 
El termini d’quest preavis no podra ser superior a 3 mesos, però és posible exigir el 
compromís de no causar baixa injustificada fins al final de l’exercici econòmic, que no podra 
ser superior a 5 anys. 
És posible que, per als casos de baixa justificada, els estatuts de la cooperativa es prevegi la 
substitució d’un soci per d’altres, ja sigui de la lista dels que es troben en espera o proposat 
pel que causa la baixa. 
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Obligacions dels socis 
 
Asistir a les reunions de l’Asamblea General i altres órgans/orgues col.legiats dels quals el 
soci formi part. 
Complir els acords adoptats pels òrgans socials de la cooperativa. 
Participar en les activitats que desenvolupa la cooperativa per el compliment del seu final o 
finalitat social. 
Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació de la qual 
pogués perjudicar-lo. 
No realitzar actes competitius amb les activitats empresarials que desenvolupa la cooperativa, 
llevat d’autorització expressa del Consell Rector. 
Aceptar els càrrecs per als quals el soci sigui elegit, salvo causa jusificada. 
Fer el pagament de les aportacions al capital social en la forma i dins dels terminis previstos. 
Participar en les activitats de formació, vostè no podrà ser soci de dos o més cooperatives 
d’habitatges en una mateixa localitat, llevat que tingués reconeguda la condició de familia 
nombrosa. 
El sistema d’adjudicació o distribució entre els socis dels habitatges constituïts en règim 
cooperativa ha de contenir-se als estatus de les societats o acordar-se  per l’Assemblea 
General, amb subjecció en tot cas, als principis i caràcteres de la cooperació. 
 
La cesió dels drets sobre l’habitatge 
 
El soci que abans d’adquirir la plena propietat de l’habitatge i, en tot cas, abans dels transcurs 
de 5 anys (llevat que pels estatuts es determini un termini superior) comptats a partir de la 
concessió de la cèdula d’habitabilitat, pretengui cedir el seu dret sobre l’esmentat habitatge, 
l’haura de posar a disposició de la cooperativa, davant del Consell Rector, 
Aquest organ/orgue determinarà, per ordre d’antigüitat qual dels seus socis que es troba en 
espera d’adjudicació d’habitatge, pot subrogar-se en els drets i obligacions del que desitja 
cedir els seus drets. 
Aquesta llista de socis “expectants” ha de figurar en el tauler d’anuncis de la Cooperativa, aixi 
co en el Llibre especial que ha de portar la cooperativa per  aquests casos. 
 
La durada de les cooperatives 
 
Els estatuts de la cooperaqtiv a han de fixar com a termini de durada mínima de la societat el 
temps necessari perquè els haitatges puguin ser adjudicats individualmente als socis, i 
subsistir uns altres 5 anys més (com a mínim) a partir de la concessió de la cédula d’habilitat 
o document similar. 
 
Aspectes generals de les cooperatives d’habitatges 
 
El preu 
 
Un dels aspectes mes destacats d’un habitatge en règim de cooperativa és el preu dels 
immobles, ja que normalment es inferior al valor de mercat d’una habitatge lliure. 
Concretament, un soci que adquireixi un pis a través d’una cooperativa podria experimentar 
una reducció de fins i tot el 20 % o el 30 %. 
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Devolució dels pagaments 
 
A diferència d’altres models de compravenda, els estatus d’una  cooperativa d’habitatge, 
d’acord amb la legislació vigent, podran preveure en quins casos la baixa d’un soci és 
justificada i, per tant, se li tornarien les quantitats lliurades, en els límits que marca la llei. 
Encara que normalment els estatus de la cooperativa fixen una estada/estança mínima que no 
supera els 5 anys, quan un soci decideix sortir de la cooperativa ho ha de comunicar al consell 
Rector. Si aquest no s’oposa a la sol.licitut passat el termini que fixen els estatuts, el soci 
tindrà dret, doncs a rebre les aportacions realitzades al capital social. 
 
Garanties de las quantitats lliurades 
 
La cooperativa està obligada a garantir que les quantitats lliurades pels socis, per anticipat, per 
el finançament de l’habitatge es tornaran en cas que el projecte s’interrompi. 
La legislació espanyola garanteix al soci aquestes devolucións en la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació i la Llei 57/1968, de 27 de juliol. reguladora de les percepcions de quantitats 
anticipades en la construcció d’habitatges. 
Això significa que la societat cooperativa ha de facilitar al soci un aval bancari sobre les 
quantitats lliurades a compte per anticipat. 
 
e)Plazos de lliurament 
 
Una de les principals qüestions que més interessa 
al comprador d’un habitatge és el termini d’acabament de les obres i lliurament de l’immoble. 
Si aquest varia, els socis han de ser informats a través de l’Assamblea General de socis o 
qualsevol altre mecanisme de comunicació, a més, hauran de ser informats de les causes que 
han produït aquest retard. 
 
Despeses adicionals 
 
Un altre dels assumptes que preocupa un comprador que es converteix en soci d’una 
cooperativa d’habitatges és com podria incrementar-se el preu inicial que s’anuncia a 
l’entrada a la cooperativa. 
En ocasions, aquest preu pot augmentar com a consequència de despeses adicionals o 
imprevistes, fins i tot, pot ocórrer que el valor inicial es vegi reduït. 
En el cas d’un augment considerable, aquest ha d’estar justificat i aprovat per l’Assamblea.  
 
Venda de l’immoble 
 
Finalment, si el soci decideix posar a la venda l’immoble adquirit mitjaçant una cooperativa 
d’habitges, haurà de posar-lo en coneixement d’aquesta, a fi que ella pugui oferir l’habitatge a 
nous interessats, o a socis ja constituïts, o sigui a l’empara del dret  preferent de compra que té 
la cooperativa. 
 
Legislació de les cooperatives d’habitatges: 
La legislació actual que regula aquest model d’organització recollida en els següents texts jurídics: 
Europeu 
Llei Europea de Cooperatpives. Reglament )la CE= nùm. 1435/2005 del Consell, de 22 de juliol de 2003, relatiu 
a l’Estatut de la societat cooperativa europea (SCE) 
Nacional 
Llei  27/1999m de 16 de juliol, de cooperatives. 
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4.6. Estudi socioeconòmic. 
 
 
La promoció immobiliària està situada a l’avinguda Onze de Setembre amb el carrer 
Montserrat uns dels indrets mes valorat a Molins de Rei, per tant, és una zona privilegiada, 
socialment catalogada com d’alt nivell adquisitiu a la ciutat de Molins de Rei. 
El perfil dels ciutadans en aquest punt correspon a una família de dos o tres fills on els pares 
són treballadors de rendes altes degut a feines de important responsabilitat o bé gerents de 
petites i mitjanes empreses. Per tot això les necessitats d’una família tipus com aquesta respon 
a un model de convivència on participen elements tals com: dona de fer feines, mainaderes, 
habitatges espaiosos i amb tot tipus de comoditats, dos o més vehicles per unitat familiar,etc. 
 
 
4.7.  Posicionament. 
 
 
Podem dir que la nostra promoció de viviendes plurifamiliars es unes de les  millors 
promocions de Molins de Rei respecte a la competència. 
 
La diferencia està en que són cases de luxe en la millor UBICACIÓ: viure a l’avinguda de 
l’onze de Setembre molt aprop del camí antic de santa creu d´Olorda i la Carretera de 
Valvidrera, és viure a l´indret més valorat de Molins de Rei. 
 
A un pas de tot, i amb una excelent oferta de serveis de gran qualitat, zona esportiva amb 
Camp de Futbol, Poliesportiu i piscina a les portes del parc de Collserola.        
  
A mes a mes podem dir que baixen pel mateix carrer de Montserrat ens troben a tan sol 400 
metres amb el casc antic i centre del poble. Igualment baixent per l’Avinguda Onze de 
Setembre i tan sol a 300 metres tenim el centre asistencial (CAP), una escola bressol, 
Ferrocarrils (RENFE), Taxis, etc. 
 
         
4.8.  Estudi de la demanda 
 
L’estudi de la demanda l’hem realitzat mitjançant una memoria de qualitat percebuda on els 
paràmetres escollits són els següents: tipos d’edificació, preu, ubicació, serveis i equipaments 
tipus de calefacció, opció d’aparcament, acabats d’interiors, tancaments, paviments, acabats 
de cuina i banys, espais comuns, trasters, suite, nombre d’habitacions, espais oberts. 
 
Amb aquests paràmetres s’han realitzat  20 enquestes a persones de diferents àmbits socials 
amb l’objectiu d’identificar quines són les característiques més valorades d’una vivenda nova. 
 
( en els ANEXES: es trobes les 20 enquestes realitzades a  sobre preferència d’habitatge) 
 
 En la següent taula 5.8.1 es mostren els resultats d’aquestes enquestes amb les dades més 
significatives en quant a les necessitats personals. Arribem a la conclusió que la majoria dels 
enquestats estarian d’acord amb l’ubicació, preu i instal.lacions, però el més important i que 
més els va agradar és realitzar les promocions mitjançant cooperatives de vivenda, perquè tal i 
com estan en aquest moments els preus del mercat, podrien estalviar-se fins a un 30 %. 
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TAULA D’ENQUESTES 

Taula d’enquestes 5.8.1 
 
 
4.9.   estudi de la competència 
 
Per a realitzar un correcte estudi de la competéncia ha sigut necessari trobar promocions 
immobiliàries d’obra nova molt similars, en aquest cas s’ha fet un estudi en un radi molt 
reduït de menys de 15 km2 i tot sempre  al municipi de Molins de Rei. S’han fet vint visites 
realitzades des del mes d’Octubre del 2008 fins al mes de Març del 2009. 
   
Desprès de realitzar l’estudi de mercat, s´ha fet un resum de les mostres amb els paràmetres 
més importants a la taula 5.9.1 següent: 
 
( en els ANEXES: es trobes les 20 mostres d’habitatges trobades per l’estudi de la competència) 
 
 
 

        PREU           ACABATS 

Nº EDAT SEXE M2 M2 
Nº 
HAB. BANY ASEO 

COOP.
VIVEN 

P
K 

PAV. 
SALES 

PAV. 
HUMITS FUSTERIA ARMARIS 

 1   38 dona  100  4000    3    2    1      si si parquet  gres  lacada encastat  

 2  44 home  120  4000    4    1    1     si si  parquet        “ vernissad             “ 

 3   33 home    95  3800     3     1    1     si si  
     
parquet porcel.      vernissad        “ 

 4   48 dona  140  4100     4     2     1     si si  parquet        “ vernissad        “  

 5   50 home  150  4000     4     2    1      si  si  
   
parquet   gres    lacada        “ 

 6   39  dona 120  4500     3    1     1     si si 
   
parquet   gres    lacada         “ 

 7   34 
 
home   90  4200     3     1    1     si  si     gres    gres  vernissad          “  

 8   40  home  120 4200     3    1    1      si si  parquet porcel.   vernissad        “ 

 9   25  dona   80 4400    3    1    1     si si  parquet  porcel.   vernissad        “ 

10   26  dona    80 4000    3    1     1     si si  parquet     gres     lacada        “ 

11   22  dona 
  
100  4000    3    1     1      si si  parquet     gres vernissad           “ 

12   29 home  140  4500    3   2     1      si si  parquet  porcel.   lacada        “ 

13  28 h i d  140   4500  3-4   2    1     si si  parquet  porcel   lacada         “ 

14   33 H id 130  4300   3-4   2    1     si si  parquet  porcel   lacada         “ 

15   53  dona 100  4000    3   1    1     si si  parquet    gres  vernissad         “ 

16   35  home 100   4000   3   1    1     si si   parquet   gres    lacada         “ 

17   48 home  120  4000    3   1    1     si si  parquet  porcel.   vernissad        “ 

18   42 home   80  4000   3   1    1     si si  parquet  porcel.   vernissad        “ 

19   35   done 100   4000   3   1    1     si  si parquet  porcel.   vernissad        “ 

20  27  done 100   4000   3   1    1     si  si parquet  porcel   lacada  
       “ 



PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei           Fernando Lloria Rodríguez 
  

 

39 

 
 
TAULA DE MOSTRES 

M Ubicació        Paviments                                            
sales        humits 

No. 
Bany Habit Fustería Caleff. AA Plaques 

Solars 
Asc. Pk  M2 € / m2 

1 Amadeu vives nº1  Parket    Gres     2     3  Alumini Sí   Sí      Sí    1 Sí 
      
80   4.600 

2 Av Barcelona nº 27  Porcel.   Porcel.      2 2- 3  Alumini Sí   Sí     Sí    1 Sí 70  5.100 

3 Av 11 setembre,  27  Parket   Gres     3     3  Alumini Sí   Sí     Sí    - Sí 110  5.555 

4 Av Barcelona nº 97   Gres   Gres     2     4  Alumini Sí   Sí     Sí    1 Sí 80  5.100 

5 Av Barcelona nº 141  Parket  Porcel.     2     4  Alumini Sí   Sí     Sí    2 Sí 90  5.100 

6 C/ Terraplé nº 45     Parket   Gres     2   3-4  Alumini Sí   Sí     Sí    1 Si 80  4.700 

7 C/ Terraplé nº  4   Gres   Gres     1 1-2-3  Alumini Si   Si     Si    1 Si 55  4.100 

8 C/Terraplé/ J.Verda.  Parquet    Gres     2     3  Alumini         Si   Si     Si    1 Si 83  4.600 

9 C/ Pare Manyanet, 8  Porcel.  Porcel.     2     3  Alumini Si   Si     Si    1 Si 80  4.800 

10 C/J.Verdaguer nº 44  Parket   Gres     2     3  Alumini Si   Si     Si    1 Si 80  4.500 

11 C/ Bonanova nº  126   Gres   Gres     2  3-4  Alumini Si   Si     Si    1         Si 65  4.600 

12 C/ Bonanova nº 44  Parket   Gres     2   3-4  Alumini Si   Si     Si    1 Si 70  4.600  

13 C/J.Verdaguer 131  Parket Porcel.     2  3-4  Alumini  Si   Si       Si    1 Si 75  4.600 

14 C/Jaume Balmes 31  Parket    Gres     2  2-3  Alumini Si   Si     Si    1 Si 60  4.500 

15 C/ Pep Ventura  67    Gres   Gres     1     3  Alumini Si   No     Si    1 Si 70  4.000 

16 C/ Pin Carbonell, 11  Porcel.  Porcel.     2     3  Alumini Si   Si     Si    1 Si 80  4.850 

17 C/ Pi i Maragall 39  Parket   Gres     2  3-4   Alumini Si   Si     Si    2 Si 80  4.585 

18 C/ Antoni Gaudi 18  Parket   Gres     2     3  Alumini Sí   Sí     Sí  1 Si 78  4.200 

19 Pça. d’Espanya nº 4  Parket   Gres     2     3  Alumini Sí   Sí     Sí  1 Si 85  4.550 

20 Pl Palau Requesen 4  Parket   Gres     1  2-3  Alumini Sí   Sí     Sí  1 No 60  4.550 
 
Taula 5.9.1. Resúm de les mostres obtingudes per a l’estudi de la competéncia 
 
 
4.10.    Política de preus 
 
Després de l´estudi fet respecte a la competència, hem situat el preu de la nostra 
promoció en 4.659’50 euros/m2, tenint en compte que estem parlant d´un edifici de 
luxe ubicat en una de les millor zones, i considerada privilegiades per la gent de la 
ciutat de Molins de Rei. 
Així i tot, podem dir que amb aquest preu, estem per sota de moltes de les promocions 
visitades, quan el preu del sòl en aquesta zona es molt mes car que la resta dels solars, 
excepte la promoció de la mostre nº3 ubicada a 200 metres de la nostra promoció i que 
podriem considerar com la mes semblant, veiem que el preu es molt superior, al 
voltant del 5.555 euros. Molt lluny de la mitja.  
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5 -   DEFINICIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIÀRI 
 
5.1. Memòria 
 
Després de la realització de l´estudi de mercat i de la nostra idea del producte, s´ha realitzat 
una análisis del producte immobiliària a realitzar, quedant de la següent manera: 
 
Projecte de la construcció de quatre cases plurifamiliars de volumetría específica a Molins de 
Rei. 
Cadascun d´aquests edificis es compondrà de planta baixa, planta primera i planta segona. 
L’espai sobrant es destinará a l’ùs d’un jardí privat per a cadascuna de les vivendes i que 
tindrá l’accès pel menjador, i per altre banda a l´ús d’un jardí comunitari. L´accés al edifici es 
farà a través d´aquest, mitjançant portes exteriors que comunicaran directament amb el carrer. 
 
La planta soterrani donará cabuda a 2 trasters d’ùs exclusivament comunitari, i 8 places 
d´aparcament per a cotxes i 4 trasters, 1 per a cada dues places. 
Tots aquests elements estaran destinats a l´ús privat per part dels veïns del mateix edifici. 
Les cases tindran una superfície construída de 139,5 m2 i una Superfície útil de 125 m2 
cadascuna. La planta baixa donarà cabuda a la cuina, safareix, lavabo, escala, sala d’estar – 
menjador i terrassa,  a mes a mes de l’accés a les comunicacions verticals de l’edifici i als 
armaris d’instal·lacions com: aigua, llum, gas, telecomunicacions , etc. S’inclourà també en 
aquest espai la taula d’atenció del porter de les cases. 
La planta primera tindrà tres habitacions, dues de les quals compartiran un banys, i l’altre 
tindrà un bany a la mateixa habitació (suite). 
La segona planta tindrà una sala d’estudi, un bany, escala i terrassa a on s’instal.larà la 
maquinària de l’aire acondicionat. 
 
Sistemes Constructius: 
 
Condicionament del terreny 
 
Es realitzaran els moviments de terres necesaris fins arribar als nivells òptims de 
fonamentació de la planta soterràni depenent de l’estudi geotécnic. 
 
Fonamentació 
 
S’ha previst una losa contínua i murs de tancament de formigó. 
 
Estructura 
 
L’estructura prevista serà de sostres unidireccionals i els murs mitgeres de cada vivenda de 
planta baixa seran de formigó armat. 
 
Espais comuns 
 
L’entrada i pati comunitari  es realitzarà d’un terra ceràmic rústic, i seguin aquesta línia se 
revestiran les rampes i escales del  mateix material. 
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Tancaments de façana 
 
La façana tindrà un acabat d’obra vista, el tancament es realitzarà d’obra de fàbrica tipo gero 
de mides 14x29x10 , cambra d’aire amb aïllament de poliuretà projectat de 40 mm i envà 
interior de maó foradat. Les finestres i balconeres seran d’alumini anoditzat lacat en color 
negre. 
 
Coberta 
 
La coberta de l’edifici serà plana i transitable, les pendent es faran amb formigó alleugerat,  
amb aïllament extrusionat o projectat de 30mm d’espesor, dues capes d’impermeabilització de 
4 kg/m2, armadura tipo GEOTEXTIL i acabat de rajola ceràmica. L’ús del terrat serà 
comunitari i es destinarà a la instal·lació de plaques captadores solars. 
 
Particions i elements interiors 
 
Els tancaments entre habitatges i serveis comuns seran de gero calat de mides 14x29x10. Els 
envans interiors d’habitatges es realitzaran amb ceràmica encadellada tipus Tabiceram de 7cm 
o 10 cm de gruix, segons l’ús i  acabat amb un arrebossat de ciment i sorra per a rebre 
l’enrajolats o enguixat depenent dels paraments que siguin. 
 
Acabats: 
 
Paviments 
 
Els  paviments i sòcols seran de parquet flotant de roure de 1ª qualitat. Gres porcel·lànic amb 
tractament antilliscant en locals humits.  
L’entrada i pati comunitari  tindrà un terra ceràmic rústic, siguin aquesta línia se revestiran les 
rampes i escales del  mateix material. A l’aparcament i rampes es realitzarà amb formigó 
lliscat mecànicament amb gra de quars. 
 
Revestiments interiors 
 
Les parets interiors dels habitatges es realitzaran amb acabat de guix, per a rebre la pintura 
amb capa de fons i dues capes d’acabat de pintura plàstica, menys en banys i cuines, que seran 
arrebossades amb morters de ciment i sorra, i enrajolades amb gres porcel·lànic. 
Cels rasos de plaques desmuntables d’alumini a banys, cuines i zones comunes pel pas 
d’instal·lacions, i enguixat a la resta dels sostres. L’acabat serà pintat amb capa de fons i dues 
capes d’acabat de pintura plàstica. 
 
Fusteria 
 
Fusteria exterior: Les finestres i balconeres seran d’alumini anoditzat lacat en color negre amb 
doble vidre amb cambra d’aire tipo CLIMALIT d’espesor 4+8+5 mm. 
 Fusteria interior de fusta massisa de roure, en portes i marcs. 
Armaris encastats de fusta massisa  de roure. 
Armaris de cuina baixos i alts, a mida. 
Baranes de balcons d’estructura de perfils i passamà de tub d’hacer. 
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Instal·lacions: 
 
Sanejament 
 
Està equipat amb una xarxa de baixants independents de polipropilé que connecta a nivell de 
la planta soterrani amb la xarxa general pública situada al carrer d’accés. 
 
Electricitat 
 
Las canalizaciones de distribución de circuitos para instalaciones interiores y de fuerza 
motriz  cumplirán las Normas Tecnológicas y Reglamento Electrónico para Baja Tensión.  
Instalación de iluminación halógena en cocinas y baños.  
 
Fontaneria 
 
La xarxa de fontaneria es realitzarà segons Normas Tecnológicas y Disposiciones Legales. 
Des del quarto de comptadors de planta baixa es distribueix a les plantes amb canonades de 
polipropilé per conductes previstos a les plantes. 
La distribució interior serà del mateix material, encastada pels envans o a través de cels rasos. 
La producció d’aigua calenta sanitària i de calefacció s’efectuará  mitjançant captació solar 
centralitzada i calentadors-acumuladors individuals. 
Aixetes monocomandament termostàtiques. 
 
Ventilació 
 
Totes les dependències tenen ventilació natural a l’exterior, a excepció dels banys, que 
ventilen amb sistemes de ventilació forçada tipus shunt. 
L’evacuació de fums de les cuines es realitza amb conductes independents fins a la coberta. 
Les escales tenen ventilació natural per obertures en planta baixa i planta badalot de coberta, 
reforçada amb ventilació (impulsió i extracció) mecànica a totes les plantes. 
La ventilació de l’aparcament combina la ventilació natural (amb la porta de vehicles de 
regilla d’acer) i la forçada (amb conductes que prenen i extrauen aire cap a planta baixa) 
garantint la correcta extracció de fums amb un mínim de 6 renovacions d’aire per hora. 
 
Megafonia 
 
Instalació de video-porter per la comunicació de les viviendes amb l’exterior de l’edifici.  
 
Antena 
 
Equipament amb endolls d’antena de Televisió i Frequéncia Modulada en estar-menjador i  
dormitoris. Canals de recepció TV1, TV2, TV3, C-33, Tele 5, Antena 3,  TC Barcelona i 
receptor FM Antena Parabòl.lica. 
 
 
 
 
 
 



PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei           Fernando Lloria Rodríguez 
  

 

43 

 
Telèfon 
 
Canalitzacions de distribució per a circuit de teléfon en estar-menjadors, dormitoris i sala 
d’estudis.  
 
 
 
Aire acondicionat 
 
Instalació de climatització mitjançant acondicionador autónom partit de condensació per aire 
tipo “Bomba de calor” situat a la coberta.  
La unitat  evaporadora  anirá situada al  fals sostre, de cadascuna de les unitats interiors sortirà 
la red de conductes  d’impulsió. 
  
Energia solar 
 
Instalació de captació Solar Térmica en cumpliment a la O.G del Medi Ambient.  
 
Domòtica: 
 
Instal·lacions domòtiques, especialment en la substitució d’elements mecànics, com ara per 
aixecar o baixar persianes i totes aquelles que facilitin diverses formes de comunicació. 
Motorització de persianes, central d’alarma, vídeo-porter, portes d’aparcament. 
 
Equipaments: 
 
Els acabats escollits seran de parquet de roure a les zones nobles i habitacions, els banys i la 
cuina tindran un acabat de grees. La cuina vindrà completament equipada amb mostradors de 
marbre, Placa vitroceràmica, Forn elèctric, Campana integrable, aigüera d’hacer inoxidable, 
Aixetes de monocomandament, microones, rentaplats i armaris fets a mida. 
Disposarà també d´un safareix on es trobarà la rentadora i la assecadora. 
 
Cada edifici gaudirà d´una vista agradable i cara a la natura en la ciutat de Molins de Rei, on 
gaudirà de llum des de primera hora del matí fins a les tres de la tarda en època d´hivern i a 
l´estiu fins a les set de la tarda. 
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Proposta de cuines: 
 
 

 
 
Portes enmarcades efecte madera color cirer. 
 

 
 
                                                                           Portes lacades en color blanc. 



PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei           Fernando Lloria Rodríguez 
  

 

45 

 
Proposta de banys: 
 

 
 
 Combinació de rajoles en color grisos i negres amb sanitaris color blanc, plat de 
 dutxa o banyera amb mampares de tancament. 
 

 
 

                                           Revestiment porcelànic i mobles de bany en color blan lacats. 
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6.  PLÀNOLS D’HABITATGES: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FAÇANA PRINCIPAL 
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PLANTA BAIXA 

 
Superfícies: 

 
Sala-Menjador:   21,00 m2 
Cuina:                   7,70 m2 
Lavabo:                1,70 m2 
Safareig:               1,70 m2 
Circulació:            4,25 m2 
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PLANTA PRIMERA 
 

Superfícies: 
 

Dormitori 1:           12,00 m2 
Bany: 1                     4,75 m2 
Dormitori 2:             6,25 m2 
Dormitori 3:             6,85 m2 
Bany 2:                     4,15 m2 
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PLANTA SEGONA 
 

Superfícies: 
 

Sala d’estudi:          15,45 m2 
Bany: 1                     4,95 m2 
Terrassa:                 15,25 m2 
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7 -    ESTUDI ECONÓMIC FINANCER 
 
7.1.    Dades de càlcul: 
 
El solar està situat a l’Avinguda Onze de setembre nº 19, a Molins de Rei. Molt proper al 
centre del poble i totalment urbanitzada. 
El solar fa cantonada amb el carrer  Montserrat, l’amplada del carrer en aquest punt és de 8,00 
m. amb una façana de 22 metres de llargada i de 12 metres l’amplada a l’Avinguda de l’Onze 
de Setembre amb una façana de 31metres de llargada. El solar té  forma trapezoidal amb una  
superfície total de 466 m2 i amb serveis a peu de carrer com: electricitat, telèfon. aigua, gas i 
clavegueram. 
 
Paràmetres Urbanístics del pla Metropolità: 
 
1. Qualificació urbanística: Edificació aïllada (20 IVa) Plurifamiliar 
2. Ussos admesos: Habitatge i aparcament. 
3. Alçada Reguladora Màxima (ARM) : 9,75 m - PB+2 PP 
4. Separació de l’edificació (f-l-f) m : 3-3-3 
5. Façana mínima: 14,00 m 
6. Parcela mínima: 400 m2 
7. Reserva de places d’aparcament: 2 places per habitatge 
 
Dades generals: 
 

1- Donades les característiques del solar, es preveu construir una planta soterrani destinada a 
aparcament de superfície total: 200,00 m2. 
 
Planta soterrani x 200 m2: 200 m2/25 m2 plaça: 8 places d’aparcament. 
 
Reserva de places d’aparcament: 2 per habitatge x 4 habitatges= 8 places. Per tant, amb les 8 
places que es preveuen construir, donem cobertura a la reserva de places d’aparcament 
obligatòria pels habitatges. 
 
2- Es preveu la construcció de quatre vivendes plurifamiliars de Planta baixa, Planta primera i 
Planta segona de  139,50 m2  constuït cadascuna. 
 
4 habitatges plurifamiliars x 139,50 m2 : 558 m2 constrït. 
 
3- Comprovació del nombre màxim d’habitatges: superfície construïda total sobrerasant / 
mòdul de 100 m2 : nombre màxim d’habitatges. 
 
558 m2  / mòdul de 100 m2 : 5,58 habitatges com a màxim > 4 habitatges. 
 
Proposta d’habitatges plurifamiliars: 
 
PEM x habitatge:        735 €/m2 
PEM x aparcament:    500 €/m2 
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Planta soterràni (APARCAMENT): 
 
Superfície total: 200 m2/25 m2 plaça: 8 places d’aparcament. 
 
PEM  planta soterràni (aparcament) 200 m2 x 500 €/m2 = 100.000 € 
 
Quatre Habitatges Plurifamiliars de PB + 2 Plantes i aparcaments amb una superfície 
total: 558 m2: 
 
PEM 4 habitatges 558 m2 x 735 €/m2 = 410.200 € 
 
Despeses a realitzar: 
 
PEM  Planta Soterràni (APARCAMENT):                                                             100.000 € 
 
PEM 4 Habitatges Plurifamiliars:                                                                            410.200 € 
 
Total PEM:                                                                                                                510.200€  
 
10% PEM en concepte d’honoraris, llicències, etcètera:                                          51.040 € 
 
  5% en concepte de cost d’estructura / construcció:                                                  25.512€ 
 
  3% en concepte costos comercials / ventes:                                                            78.000€ 
 
  3% en concepte seguretat i higiene / construcció:                                                    15.308€ 
 
15% en concepte Manager integrals / beneficis:                                                        97.500€  
      
Total inversió construcció:                                                                                       777.560€ 
 
7.2.    Càlculs dels preus de venda dels habitatges /m2: 
 
Es planteja la construcció de 8 habitatges de 135 m2 construïts que amb vint mostres 
representarem els preus del mercat immobiliari d’obra nova  a Molins de Rei. 
 
Mostra nº   1º                                                          4.600,00 €/m2 

Mostra nº   2º                                                          5.100.00 €/m2 

Mostra nº   3º                                                          5.555,00 €/m2 
Mostra nº   4º                                                          5.100,00 €/m2 
Mostra nº   5º                                                          5.100,00 €/m2 
Mostra nº   6º                                                          4.700,00 €/m2 
Mostra nº   7º                                                          4.100,00 €/m2 
Mostra nº   8º                                                          4.600,00 €/m2 
Mostra nº   9º                                                          4.800,00 €/m2 
Mostra nº 10º                                                          4.500,00 €/m2 
Mostra nº 11º                                                          4.600,00 €/m2 
Mostra nº 12º                                                          4.600,00 €/m2 

Mostra nº 13º                                                          4.600,00 €/m2 
 



           PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei         Fernando Lloria Rodríguez  

 

52 

 

 
Mostra nº 14º                                                          4.500,00 €/m2 
Mostra nº 15º                                                          4.000,00 €/m2 
Mostra nº 16º                                                          4.850,00 €/m2 
Mostra nº 17º                                                          4.585,00 €/m2 
Mostra nº 18º                                                          4.200,00 €/m2 
Mostra nº 19º                                                          4.550,00 €/m2 
Mostra nº 20º                                                          4.550,00 €/m2 

 
Fent una mitjana de preus: 
 
Mitja = Suma Preu de les 20/nº mostres (20) = 93.190/20 = 4659,50 €/m2. 
 
A partir  de la mitja obtenim que el preu de càlcul a utilitzar per sapiguer fins a quant podrem 
fixar el preu del solar, serà de 4.659,50/m2. 
 
Preu total 4.659,50 €/m2. x 558 m2 d’habitatges = 2.600.000 €. 
 
7.3.    Càlcul del preu de compra del solar amb un 20% de rendibilitat aproximat: 
 
1- Preus de venda: 
 
4 habitatges de PB + 2 Plantes i aparcament = 2.600.000 € 
 
Total: 2.600.000 € 
 
Rendibilitat sobre inversió 22,59 %, ( com veurem al cash flow). 
 
TOTAL: 772.440€ 
 
2- Totalitat d’inversió en construcció: 
 
 (PEM+Llicències+honoraris+G.estruct.+G.comerc.+Manag.int.etc.) = 777.560€ 
 
(Preu sòl+(inversió total construccció))+Beneficis = Preu venda. 
 
(Preu sòl+777.560)+772.440=2.600.000€ 
 
Preu del solar: 1.050.000€ 
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8.   PREVISIÓ D’INGRESOS I GASTOS 
 
8.1    Ingressos i gastos 
 
INGRESSOS:  És la inversió de capital per a portar a terme la promoció. 

 
              O sigui: 4659,50€ x 558 m2 = 2.600.000€ 

GASTOS: 
 
Cost de construcció: Són els derivats de la construcció própia dels habitatges, contemplen els 
materials, la mà d’obra que intervendrà en la construcció, mig auxiliars, i el benefici del 
constructor que anirà al volten del 20% sobre el cost d’execució dels materials. 
 
Cost d’estructura: Són aquells que ancara que no siguin imputables a la construcció pròpia, 
intervindran en el procès de la promoció, com: El cap d’Oficina Tècnica de l’obra, els 
administratius, etc. El seu cost es calcula amb el 5% sobre el cost de construcció.  
 
El Preject Manager:  Es el que s’encarrega de dirigir les operacions de la promoció i el seu 
cost es calcula amb un 15% del benefici total. 
 
Honoraris tècnics: Són tots els gastos produíts per gastos de licencies, permisos, Direcció 
Facultativa i es calcula amb el 10% sobre el cost de construcció. 
 
Costos Comercials: Són tots els gastos derivats de les vendes de les habitatges, es a dir els 
sous dels comercials de vendes i es calcula amb un 3% sobre les vendes. 
 
Costos d’Operacions Financeres: Sorgeix en consequéncia de la relació contractual amb 
l’entitat financiera, es a dir els interessos de l’operació. 
 
Benefici del promotor: No és un gasto, però s’inclou a l’estudi previ per a calcular el preu 
máxim que es pot pagar pel solar. 
 
Per tant podem dir que: 
                                         BENEFICI = INGRESOS – COSTOS 
 
Quedant així.                   BENEFICI = 2.600.000€ - 1.827.560€ 
 
                                         BENEFICI TOTAL = 772.440€ 
 
En principi l’operació presenta uns beneficis força positius, i que s’estalviaran els socis de la 
cooperativa d’habitatges, hem de pensar que aquests estalvis son en part beneficis del 
promotor que anirien al volten del 20 % a mes a mes dels gastos comercials. 
Per tant l’operació tindrà uns rendiments que podem observar amb la següent expresió: 
   

                   RENDIMENTS = BENEFICI / COSTOS PREVISTOS 
                              
                                         RENDIMENTS = 0,42 % 
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8.2.     PLANIFICACIÓ I TRESSORERIA 
 
Tal i com hem explicat al apartat anterior, la planificació la farem eliminant gastos que per 
tractar-se d’una cooperativa d’habitatges els socis no tindran beneficis, per tant eliminarem el 
20 % aproximat de gastos de promoció mes els gastos comercials, quedant de la següent 
manera a les taules 8.2.1 i 8.2.2  
 
 
CAS 1: sense rendibilitat 
 

DADES TRESSORERIA   
Solar            466,00  m2 totales 
Solar edificació            186,40  m2 edificables 
Preu solar     3.772,37   euros / m2 
Costos construcció habitatges            735,00  euros / m2 
Costos construcció aparcaments            500,00  euros / m2 
Costos socials      1.500,00          euros 
Cost d'estructura              5%  s/construcció 
Honoraris técnics            10%  s/construcció 
Seguretat i higiene              3%  s/construcció 
Manager integrals               15%  s/beneficio total 
Preu / m2         3.089,51  € / m2 
4 habitatges plurifamiliars de 125 m2 útils 
De 588 m2 edificables / 500 m2 útils 
2 anys de construcció 
 
Taula de dades de tressoreria 8.2.1 
 
 
 
COMPTA DE RESULTATS   
  Cobraments Ingresos 
Habitatges a preu de costos      1.765.000  
Solar -1.050.000   
Costos construcció habitatges -410.200   
Costos construcció aparcaments -100.000   
Cost d'estructura -25.512   
Costos comercials -1.500   
Honoraris técnics -51.040   
Seguretat i higiene -15.308   
Manager integrals -97.500   
      
GASTOS TOTALS -1.752.060   
RESULTATS EXPLOTACIÓ         13.940 

                          
                         Taula de compta de resultats 8.2.2 
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Ara farem la planificació amb el preu mitjà de mercat de 4.659,50 €, a on evidenment tindrem 
beneficis, com veurem mes endavant a la taula 8.2.3  i al cash flow.  
 
CAS 2: amb rendibilitat 
 
 

DADES TRESORERIA   
Solar            466,00  m2 totales 
Solar edificació            186,40  m2 edificables 
Preu solar     3.772,37   euros / m2 
Costos construcció habitatges            735,00  euros / m2 
Costos construcció aparcaments            500,00  euros / m2 
Costos comercials              3%  s/ventas 
Cost d'estructura              5%  s/construcció 
Honoraris técnics            10%  s/construcció 
Seguretat i higiene              3%  s/construcció 
Manager integrals               15%  s/beneficio total 
p.v.b.         4.659,50  € / m2 
4 habitatges plurifamiliars 
2 anys de construcció 
 
 
Taula de dades de tressoreria 8.2.3  
 
 
COMPTA DE RESULTATS   
  Cobraments Ventes 
Habitatges a preu de mercat   2.600.000 € 
Solar -1.050.000   
Costos construcció habitatges -410.200   
Costos construcció aparcaments -100.000   
Cost d'estructura -25.612   
Costos comercials -78.000   
Honoraris técnics -51.040   
Seguretat i higiene -15.308   
Manager integrals -97.500   
      
GASTOS TOTALS -1.827.560   
RESULTATS EXPLOTACIÓ   772.440,00 

 
                          Taula de compta de resultats 8.2.4 
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8.3.     ANALISI DE LA PROMOCIÓ 
 
 
EL VAN I EL TIR 
 
La manera més sensilla d’analitzar les dades obtingudes del cash flow definitiu, es mitjançant 
dues operacions, el VAN (valor actual net) i el TIR (taxa interna de rentabilitat). 
Entenem que el VAN mesura el valor actual dels desembossament i dels ingressos, 
actualitzats al moment inicial i aplicant un tipo de descompte en funció del risc que soposa el 
projecte, la seva funció es determinar la rentabilitat de l’inversió. 
 
El TIR calcula la taxa de descompte que fa 0 al VAN. Un projecte es realment interessant 
quan la seva taxa del TIR és superior al tipo de descompte exigible per a projectes amb aquest 
nivell de riscos. 
 
Es calcula amb l’expresió següent: 
 
 
                                        VAN = Io + CFn / ( 1 + r )   
 
Per tant: 
 
Io = inversió inicial. 
 
CF = Cash Flow al període corresponent. 
 
n = Nombre de períodes. 
 
r = Cost d’oportunitat o taxa d’actualització. 
 
                                  
                                        TIR =  Io + CFn / ( 1 + r ) = 0 
 
 
En el cas de VAN, la taxa d’actualització, la fixem nosaltres, mentres que el TIR es el valor 
que estem buscant.                                        
 
A la següent taula  8.3.1 veurem com no obtindrem cap tipo de rendibilitat, els diners sobrants 
es repartiran proporcionalment entre els socis. 
 
A la taula 8.3.2 aplicarem una taxa d’actualització d’un 10 % que fixem nosaltres, a les hores 
veurem com la taxa TIR es realment interessant amb un 22,59 %.  
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cash flow PREVIO 0  1  2  3  TOTAL 
            

INGRESOS 1.070.000  285.000  285.000  125.000  1.765.000  
          0  
solar -1.050.000  0  0  0  -1.050.000  
Cost construcció = 0  -255.100  -255.100  0  -510.200  
Costos socials = -1.500  0  0  0  -1.500  
Cost d'estructura = 0  -8.504  -8.504  -8.504  -25.512  
Honoraris técnics = -12.760  -12.760  -12.760  -12.760  -51.040  
Seguretat i higiene -3.827  -3.827  -3.827  -3.827  -15.308  
Manager integrals       -97.500  -97.500  

PAGAMENTS -1.068.087  -280.191  -280.191  -122.591  -1.751.060  
            

CASH FLOW (INGRESOS -  
PAGAMENTS) 1.913  4.809  4.809  2.409  13.940  

CASH FLOW ACUMULAT 1.913  6.722  11.531  13.940    
      
VAN = 13.940      
i = 0%     
TIR =   Rendibilitat sobre inversió   
PAY BACK = 2 anys     
Taula de cash flow previ 8.3.1      
      

cash flow defintiu 0  1  2  3  TOTAL 
            

INGRESOS     285.000  125.000  1.765.000  
          0  
solar -1.050.000  0  0  0  -1.050.000  
Cost construcció = 0  -255.100  -255.100  0  -510.200  
Costos socials = -1.500  0  0  0  -1.500  
Cost d'estructura = 0  -8.504  -8.504  -8.504  -25.512  
Honoraris técnics = -12.760  -12.760  -12.760  -12.760  -51.040  
Seguretat i higiene -3.827  -3.827  -3.827  -3.827  -15.308  
Manager integrals 0  0                      0     -97.500  -97.500  

PAGAMENTS -1.068.087  -280.191  -280.191  -122.591  -1.751.060  
      
prèstecs hipotecari 640.000  170.000  170.000  75.000    
aportacions socis 430.000  115.000  115.000  50.000    

SUBTOTAL CAPITAL 1.070.000  285.000  0    0  
      

CASH FLOW (INGRESOS -  
PAGAMENT) 1.913  4.809  4.809  2.409  13.940  

CASH FLOW ACUMULAT 1.913  6.722  11.531  13.940    
      
      
recursos propis accionistes 699.824  40%    
         
recursos aliens hipoteques 1.049.736  60%    
         
total 1.751.060       

Taula de cash flow definitiu 8.3.2   
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cash flow PREVI 0  1  2  3  TOTAL 
            

INGRESOS 0  0  1.500.000  1.100.000  2.600.000  
          0  
solar -1.050.000  0  0  0  -1.050.000  
Cost construcció = 0  -255.100  -255.100  0  -510.200  
Costos comercials = 0  0  -39.000  -39.000  -78.000  
Cost d’estructura = 0  -8.504  -8.504  -8.504  -25.512  
Honoraris técnics = -12.760  -12.760  -12.760  -12.760  -51.040  
Seguretat i higiene -3.827  -3.827  -3.827  -3.827  -15.308  
Manager integrals       -97.500  -97.500  

PAGAMENTS -1.066.587  -280.191  -319.191  -161.591  -1.827.560  
            

CASH FLOW (INGRESOS -  
PAGAMENTS -1.066.587  -280.191  1.180.809  938.409  772.440  

CASH FLOW ACUMULAT -1.066.587  -1.346.778  -165.969  772.440    
      
VAN = 359.610      
i = 10,00%     
TIR = 22,59% Rendibilitat sobre inversió   
PAY BACK = 2 anys     
Taula de cash flow previ 8.3.3      
      
      

cash flow defintiu 0  1  2  3  TOTAL 
            

INGRESOS 0  0  1.500.000  1.100.000  2.600.000  
          0  
solar -1.050.000  0  0  0  -1.050.000  
Cost construcció = 0  -255.100  -255.100  0  -510.200  
Costos comercials = 0  0  -39.000  -39.000  -78.000  
Cost d’estructura = 0  -8.504  -8.504  -8.504  -25.512  
Honoraris técnics = -12.760  -12.760  -12.760  -12.760  -51.040  
Seguretat i higiene -3.827  -3.827  -3.827  -3.827  -15.308  
Manager integrals 0  0                        0  -97.500  -97.500  

PAGAMENTS -1.066.587  -280.191  -319.191  -161.591  -1.827.560  
      
prèstecs hipotecari 1.088.000  0        
aportacions socis   272.000        

SUBTOTAL CAPITAL 1.088.000  272.000  0  0  0  
      

CASH FLOW (INGRESOS -  
PAGAMENTS) 21.413  -8.191  1.180.809  938.409  772.440  

CASH FLOW ACUMULAT 21.413  13.222  1.194.031  2.132.440    
inversió total 1.827.560       
Inversió inicial        
recursos propis accionistes 272.000  20%    
recursos aliens hipoteques 1.088.000  80%    
         
total 1.360.000       
Taula de cash flow definitiu 8.3.4 
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8.4 -    RENDIBILITAT. 
 
 

Tassa interna de rendibilitat 

CAS 1: sense rendibilitat 
 
Valor actual Net 
 
S’estableix: i = 10 %  obtenint, 
 
VAN = 13.940 Euros, el sobrant total de l’iversió. 
 

 
TIR =  rendibilitat sobre l’inversió = 0 
 
 
   

Tassa interna de rendibilitat 

CAS 1: amb rendibilitat 
 
Valor actual Net 
 
S’estableix i: = 10 %  obtenint: 
 
VAN = 359.610 Euros 
 

 
TIR =  22.59 % de rendibilitat sobre l’inversió  
 
PAY – BACK = 2 ANYS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei         Fernando Lloria Rodríguez  

 

60 

 

9.     CONCLUSIONS 
 
Amb aquests resultats podem arribar a la conclusió que el projecte proposat es viable, hem 
vist que amb un preu mitjà de mercat s’han obtingut un VAN positiu calculat amb un cost 
d’oportunitat d’un 10,00 % ens dona una tassa interna de rendibilitat d’un 22,59 %, un resultat 
força positiu.  
 
En resum podem dir que, tot i que potser les previsions s’han considerat mes aviat favorables, 
es tracta en conjunt, d’un producte immobiliari que ha interessat especialment als enquestats 
pel fet de realitzar-se mitjançant una cooperativa de vivendes i estalviar-se fins a un 30%, a 
mes a mes de trobar-se en una ubicació preferent de la ciutat, a diferència de les altres 
promocions immobiliáries. 
 
Considerem que l’inversió propossada  pot ser especialment atractiva  pel preu, la seva 
ubicació, l’entorn, la qualitat dels materials, la comunicació, així com les instal.lacions del 
barri. 
 
Vull afagir que ha sigut molt positiu la possibilitat que m’ha donat aquesta assignatura de fer 
un Projecte Final de Carrera. Ja que ens demostra com els Arquitectes Tècnic podem 
desemvolupar altres feines a mes a mes de la tècnica que hem aplicat durant tota la carrera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei           Fernando Lloria Rodríguez 
  

 

61 

 
 
 
10.      BIBLIOGRAFIA 
 
 
Jordi Vilajosana crussells (2006), Apunts de l’assignatura Gestió Immobiliària que imparteix 
l’Escola Superior d’Edificació de Barcelona UPC. 
 
José Maria Cacho Herrero (2007), Apunts de l’assignatura Valoracions Immobiliària que 
imparteix l’Escola Superior d’Edificació de Barcelona UPC. 
 
Oficina del Cadastro, http//ovc.catastro.meh.es, Octobre del 2008. 
 
Oficina del Registre de la Propietat, www.RegistroPropiedad.com , Octobre del 2008. 
 
Borràs Maria, Actuació Projecció de Població a Molins de Rei (2005-2015), Setembre del 
2005. 
 
CONCOVI,  Confederació de cooperatives de vivendes a Espanya, Febrer del 2009. 
 
Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Molins de Rei, Octobre del 2008. 
 
Pàgina web de l’Ajuntament de Molins de Rei, http//www.molinsderei.cat, Febrer del 2009. 
 
Idescat, Institut d’Estadístiques de Catalunya (any 2006), març del 2009.      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA TÉCNICA 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA A LA 
CIUTAT DE MOLINS DE REI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista: Fernando Lloria Rodríguez     

  Director: Jordi Vilajosana Crussells   

  Convocatòria: Març del 2009   

 
 



 

 

 



PFC        Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei         Fernando Lloria Rodríguez                                 

 

1  

 
ANEXES 
 
Documentació fotogràfica de les mostres 
 
MOSTRA 1: 
 
Ubicació: Carrer Amadeu vives nº1 
Molins de Rei. 
 
Carrer  molt transitat, a 100 metres de la N- II. 
 
A 300 metros Estació ferrocarril i 100 metres del autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada -  exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 4 Pp. 
 
Habitatge de 80 M2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta semilacada. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Façana realitzada d’obra vista i monocapa. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini lacada amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu: 4.600 euros/m2. 
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MOSTRA 2: 
 
Ubicació: Av. de Barcelona  Nº 27 
Molins de Rei. 
 
Av. molt transitada, a la N- II. 
 
A 200 metres Estació de ferrocarril i 20 metres del autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 4 Pp. 
 
Habitatge de 70 i 90 m2 
 
2-3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: gres porcelànic. 
Dormitoris: gres porcelánic. 
Cuina: gres porcelánic. 
Bany: gres porcelànic. 
Terrassa: gres porcelánic. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta massisa lacada en color blanc. 
 
Instal.lacions 
Calefacció monotub de gas natural, amb radiadors d’alumini. 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta. 
Instal.lació en cuina: Complerta amb tots als electrodoméstics 
Instal.lació en bany: Amb sanitaris i monomandos d’alta qualitats 
Gas Natural, Panels solars, etc. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Façana realitzada d’obra vista i aplacat 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament/ acristallament específic per  la conductibilitat térmica 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 2 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
70 i 90 m2 
 
Preu: 5.100 euros/m 
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MOSTRA 3: 
 
Ubicació: Carrer Onze de setembre nº 27 
Molins de Rei. 
 
Zona alta de Molins de Rei, a l’Antic camí d’Olorda amb vistes a Collserola. 
 
A 200 metres de estació de ferrocarril i 50 metres de autobus/ bus urbà / 20 m del CAP. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar  adosadas entre mitgeres,  PS, PB + 2 Pp. 
 
Habitatge de 115 m2. 
 
3 habitacions, 2 banys i terrassa. 
 
Dues places d’aparcament incloses. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres porcelànic. 
Bany: gres porcelànic. 
Terrassa: gres català. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta massisa  cirer. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Façana realitzada d’obra vista 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda incloses al preu. 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
115 m2 
Preu: 5.500 euros                                    
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MOSTRA 4: 
 
 
Ubicació: Av. de Barcelona  Nº 97 
Molins de Rei. 
 
Av. molt transitada, a la N- II. 
 
A 100 metres de ferrocarril i 20 metres de autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 4 Pp. 
 
Habitatge de 80 m2 
 
4 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  sapely. 
 
Instal.lacions 
Calefacció monotub de gas natural, amb radiadors d’alumini. 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de Panels solars,vídeo porter, etc. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Façana realitzada amb monocapa i obra vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
Preu: 5.100 euros 
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MOSTRA 5: 
 
Ubicació: Av. de Barcelona  Nº 141 
Molins de Rei. 
Av.  molt transitada, a la N- II. 
A 500 metres de Etació de ferrocarril i 20 metres de autobus 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
Illa tancada – exterior. 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PB + 4 Pp. 
Habitatge de 90 m2. 
4 habitacions, bany i aseo. 
Places d’aparcament . 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres porcelànic. 
Bany: gres porcelánic. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Aplacat de pedra. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 2 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
90 m2 
 
Preu:  5.100 euros 



PFC      Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei          Fernando Lloria Rodríguez
   

 

11 

 
 
MOSTRA 6: 
 
Ubicació: Terraplé nº45 
Molins de Rei. 
 
Carrer molt transitat, sortida  a la N- II. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 10 metres de autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 4 Pp. 
 
Habitatge de 80 i 100 m2 
 
3-4 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 2 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
90 m2 
 
Preu:  4.700 euros 
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MOSTRA 7: 
 
Ubicació: Terraplé nº 
Molins de Rei. 
 
Carrer molt transitat, sortida  a la N- II. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 100 metres de autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 4 Pp. 
 
Habitatge de 55, 80 i 100 m2 
 
1-2-3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
55, 80 i 100 m2 
 
Preu:  4.100 euros 
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MOSTRA 8: 
 
Ubicació:  Carrer Terraplé amb Jacint Verdaguer 
Molins de Rei. 
 
Carrer molt transitat, sortida  a la N- II. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 100 metres de autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 4 Pp. 
 
Habitatge de 83 m2 
 
3-4 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador.Instal.lacions 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Monocapa 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 2 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
83 m2 
 
Preu:  4.600 euros 
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MOSTRA 9: 
 
Ubicació:  Carrer Pintor Carbonell nº 11 
Molins de Rei. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 100 metres de autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 80 m2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: porcelànic 
Dormitoris: porcelànic 
Cuina: porcelànic 
Bany: porcelànic 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional. 
 
Façana 
Aplacat de fibrociment. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 i 100 m2 
 
Preu:  4.800 euros 
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MOSTRA 10: 
 
Ubicació:  Carrer Jacint Verdaguer nº 44 
Molins de Rei. 
 
A 500 metres de ferrocarril i 10 metres de l’autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 80 m2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.500 euros 
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MOSTRA 11: 
 
Ubicació:  Carrer Bonanova nº 
Molins de Rei. 
 
A 200 metres de ferrocarril i 100 metres de l’autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 80 m2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS  
 
Paviments 
Menjador: gres. 
Dormitoris: gres. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
Calefacció monotub de gas natural, amb radiadors d’alumini. 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Gas Natural, Panels solars, etc. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Aplacat de pedra natural. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.600 euros. 
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MOSTRA 12: 
 
Ubicació:  Carrer Bonanova nº 
Molins de Rei. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 10 metres de l’autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 80 m2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada en  roure. 
 
Instal.lacions 
Calefacció monotub de gas natural, amb radiadors d’alumini. 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Gas Natural, Panels solars, etc. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Aplacat de fibrociment. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.500 euros. 
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MOSTRA 13: 
 
Ubicació:  Carrer Jacint Verdaguer nº 131 
Molins de Rei. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 10 metres de l’autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 75 m2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: porcelànic. 
Bany: porcelànic. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Monocapa. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.600 euros. 
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MOSTRA 14: 
 
Ubicació:  Carrer Jaume balmes nº 1 
Molins de Rei. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 100 metres de l’autobús 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 70 m2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.500 euros. 
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MOSTRA 15: 
 
Ubicació:  Pep Ventura nº 67 i carrer de Sant Ignasi 
Molins de Rei. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 100 metres de l’autobús 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 70 m2 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: gres. 
Dormitoris: gres. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Calefacció monotub de gas natural, amb radiadors d’alumini. 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Gas Natural, Panels solars, etc. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Monocapa. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.000euros. 
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MOSTRA 16: 
 
Ubicació: Pare Manyanet nº 10 
 
Molins de Rei. 
 
A 400 metres de ferrocarril i 100 metres de l’autobús 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 80 m2. 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
 
 

 



         PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei             Fernando Lloria Rodríguez  

 

32 

 
ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: porcelànic. 
Dormitoris: porcelànic. 
Cuina: porcelànic. 
Bany: porcelànic. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.850 euros. 
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MOSTRA 17: 
 
Ubicació: Passeig de Pi i Maragall nº 39 
 
Molins de Rei. 
 
A 500 m. de ferrocarril i 10 metres de l’autobús 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 5 Pp. 
 
Habitatge de 80 m2. 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
80 m2 
 
Preu:  4.585 euros. 
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MOSTRA 18: 
 
Ubicació: Carrer Antoni Gaudi nº 18 
 
Molins de Rei. 
 
A 700 m. ferrocarril i 10 metres de l’autobús 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 78 m2. 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
78 m2 
 
Preu:  4.200 euros. 
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MOSTRA 19: 
 
Ubicació: Plaça d’Espanya nº 4 
 
Molins de Rei. 
 
A 100 m. ferrocarril i 10 metres de l’autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 85 m2. 
 
3 habitacions, bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Climatizació fred calor 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta / vídeo porter. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Instal.lació de captació solar tèrmica. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
85 m2 
 
Preu:  4.550 euros. 
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MOSTRA 20: 
 
Ubicació: Palau de Requessen nº 4 
 
Molins de Rei. 
 
A 400 m. ferrocarril i 100 m. de l’autobús. 
 
TIPOLOGÍA DE VIVENDA: 
 
Illa tancada – exterior. 
 
Edifici plurifamiliar entre mitgeres, PS, PB + 3 Pp. 
 
Habitatge de 60 m2. 
 
2-3 habitacions bany i aseo. 
 
Places d’aparcament. 
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ACABATS 
 
Paviments 
Menjador: parquet. 
Dormitoris: parquet. 
Cuina: gres. 
Bany: gres. 
Terrassa: gres. 
 
Paraments 
Tabiqueria de fàbrica de maó. 
 
Fusteria interior 
Fusta xapada. 
 
Instal.lacions 
Calefacció monotub de gas natural, amb radiadors d’alumini. 
Aire acondicionat, splits amb compesor al terrat. 
Instal.lació eléctrica complerta. 
Instal.lació en cuina: aigua sanitaria en rentadora, rentavaixelles,etc. 
Instal.lació en bany: Bater, rentamans, banyera, bidet, etc. 
Gas Natural, Panels solars, etc. 
Instal.lació de TV i Teléfon en habitacions i menjador. 
 
QUALITAT DE L’EDIFICI 
 
Estructura 
Forjat unidireccional 
 
Façana 
Cara vista. 
 
Fusteria exterior 
Fusteria d’alumini amb aïllament 
 
Ascensors 
Nº d’ascensors 1 
 
Aparcament 
Si, 2 per vivenda 
  
Estat de la promoció 
L’obra s’entregarà acabada 
 
Su. Superfície útil 
60 m2 
 
Preu:  4.550 euros. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a) 
 
 
Art. 337. Definició.  
 
Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanitzades o en procés d'urbanització, amb 
elements suficients per a la qualificació com a sòl urbà, d'edificació, envoltades de vegetació i 
amb densitat d'habitatges variable, segons subzones. 
 
 
Art. 338. Subzones.  
 
1. A la zona d'ordenació en edificació aïllada s'estableixen diferents subzones, que responen a 
la varietat originària. 
 
2. Aquestes subzones són: 
 
Plurifamiliars Unifamiliars 
I (20a/6) 
II (20a/5) 
III (20a/7) 
IVa (20a/9) 
IVb (20a/9b) 
V (20a/8) 

VI (20a /9u) 
VII (20a/10) 
VIII (20a /11) 
IX (20a/12) 

 
 
3. Als Estudis de Detall referents a les subzones unifamiliars no podrà augmentar-se el 
nombre d'habitatges que, per efecte de la grandària mínima de parcel·la, correspongui a una 
zona. 
 
 
 
Art. 339. Tipus d'ordenació.  
 
A totes les subzones el tipus d'ordenació aplicable és el d'edificació aïllada. 
S'admeten en aquesta zona els habitatges aparionats i els adossats en filera amb espais lliures 
individualitzats o mancomunats, com a subtipus d'ordenació derivats de l'edificació aïllada i 
que hauran d'ajustar-se a les condicions d'edificació assenyalades a les subzones respectives. 
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Art. 340. Edificabilitat.  
 
1. Els índexs d'edificabilitat neta per a cada una de les subzones són els establerts al quadre 

següent: 
 
Subzones Neta m2st/m2s 
Plurifamiliars 
I (20a/6) 
II (20ª/5) 
III (20ª/7) 
IVa (20a/9) 
IVb (20ª/9b)  
V (20ª/8) 
Unifamiliars 
VI (20a/9u) 
VII (20ª/10) 
VIII (20a/11) 
IX (20a/12) 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,00 
1,50 
1,00 
0,75 
0,50 
0,25 

 
2. A les subzones unifamiliars, l'índex d'1,00 m2st/m2s, es redueixen a 0,75 m2st/m2s, per a 

aquelles parcel·les de superfície inferior a la mínima (400 m2). 
 
Art. 341. Actuacions de reforma interior.  
 
1. Els sectors que no assoleixin els estàndards d'espais verds i de dotacions comunitàries en 
proporció adequada a la densitat de població, podran ser objecte d'operacions de reforma 
interior. 
2. El Pla de Reforma Interior, a partir dels actuals nivells d'espais lliures i dotacions, haurà de 
preveure els espais i les dotacions necessaris, en consonància amb els potencials d'edificació i 
la densitat zonal. 
3. Els Plans de Reforma Interior han de respectar els estàndards que s'estableixen a la taula 
següent: 
 
SUBZONES Densitat neta 

màxima 
habitatges/Ha. 

Percentatge de sòl 
per a vials i 
estacionaments 

Percentatge de sòl 
per a espais verds i 
dotacions 

Plurifamiliars 
I 
II 
III 
IVa 
IVb 
V 
Unifamiliars  
VI 
VII 
VIII 
IX 

25 
50 
75 
100 
100 
150 
25 
16 
10 
5 

18 
18 
20 
24 
24 
24 
22 
20 
18 
18 

10 
10 
10 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
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Art. 342. Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars.  
 
1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud mínima de façana, en aquestes subzones 

es regeixen pel quadre següent: 
 

Subzona Superfície 
(m2) 

Longitud 
(m) 

I 
II 
III 
Iva 
Ivb 
V 

2.000 
1.500 
1.000 
400 
1.500 
800 

30 
20 
16 
14 
20 
15 

 
Com a excepció a allò que s'estableix al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfícies i 
longituds de façana menors quan tinguin origen en un dels casos següents: 
 
a) Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb 

anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre Règim del Sòl i 
Ordenació Urbana i que no hagi sofert segregació posterior. 

 
b) Quan s'ajusti al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvoluparen i 

procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert segregació 
posterior a l'aprovació d'aquest Pla General. 

 
 
c) Parcel·les existents entre altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els 
mínims exigits. 
En aquests casos, els índexs d'edificabilitat nets de l'article 340 es reduiran en la mateixa 
proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte a la mínima exigida al 
quadre anterior. Això no obstant, s'exceptuen d'aquesta reducció d'edificabilitat les parcel·les 
on es construeixi, únicament, un habitatge. 
 
2. L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent: 
Subzona I, el quinze per cent de la superfície. 
Subzona II, el vint per cent. 
Subzona III, el trenta per cent. 
Subzona IV tipus a, el quaranta per cent. 
Subzona IV tipus b, el vint-i-cinc per cent. 
Subzona V, el trenta per cent. 
 
3. L'alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s'estableix en 9,15 (nou quinze) 
metres i en planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b, i la 
subzona V, els valors de les quals són els que s'estableixen a continuació. 
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4. A la subzona IV, subtipus b, l'alçada màxima serà de 15,25 metres i el nombre límit de 
plantes el de planta baixa més quatre plantes pis. 
 
5. A la subzona V, l'alçada i el nombre màxim de plantes varien amb l'amplada de vial d'acord 
amb la relació següent: 
 
Amplada de vial 
(metres) 

Alçada màxima 
(metres) 

Nombre màxim  
de plantes 

De menys de 8 m. 
De 8 a menys de 11 m. 
De 11 a menys de 15 m. 
De 15 m. o més metres 

7,55 m. 
10,60 m. 
13,65 m. 
16,70 m. 

PB + 1 P 
PB + 2 P 
PB + 3 P 
PB + 4 P  

 
6. A les subzones I i II s'admet, a les condicions de construccions amb palafits, arribar a 
l'alçada de 12,20 metres corresponents a planta baixa més tres pisos.  
Les condicions per tal que l'edificació reuneixi les característiques de construcció amb palafits 
es regulen al tipus d'edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b, la planta baixa haurà de 
quedar oberta en el 75% de la superfície ocupada per l'edificació.  
 
7. A la subzona V, és obligatori el màxim de dues unitats d'habitatge per planta pis, excepte a 
les parcel·les amb façana a carrers d'una amplada igual o superior a vint metres on aquest 
màxim es fixa en quatre unitats. 
 
5. La separació de l'edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions a la 

parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents: 
 
 
Subzona Separació a llindes (m)f 

frontal - lateral - fons 
Separació entre edificacions 
d’una mateixa parcel·la en 
relacion amb les alçades 

I 
II 
III 
IVa 
IVb 
V 

12 8 10 
10 6 8 
8 4 6 
3 3 3 
8 5 6 
4 4 5 

1 
1 
1 
1 
1/2 
1 

 
 
9. S'admeten les construccions auxiliars dins de l'ocupació màxima de parcel·la establerta a la 
condició segona i respectant els límits d'alçada i d'ocupació amb edificacions auxiliars que 
s'estableixen al quadre següent:  

Subzona Alçada màxima 
(metres) 

Ocupació màxima 
(% de superfície) 

I 
II 
III 
IVa 
IVb 
V 

3,30 
3,30 
3,30 
- 
- 
- 

2 
3 
4 
no s’admet 
no s’admet 
no s’admet 
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10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars, no podrà superar 
el que resulti de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de cent metres 
quadrats. Aquest límit, arrodonit per defecte, haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit 
d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar 
la densitat resultant de la regla anterior. 
 
11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària excessiva d'algunes promocions, a les 
zones plurifamiliars es limita l'agrupació màxima d'habitatges sobre una mateixa parcel·la, a 
la que resulta d'aplicar una superfície de sostre edificable corresponent a tres parcel·les 
distribuïda en una o més edificacions independents. 
Les parcel·les que, per la seva major superfície donin lloc a un sostre edificable que superi 
l'assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se com si fossin dues o més parcel·les 
independents que no superin individualment la màxima agrupació d'habitatges per parcel·la 
assenyalada. En aquests casos cada agrupació haurà de tenir accés independent des de vial 
públic. L'espai lliure d'edificació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà establir-se un 
règim d'ús mancomunat d'aquest. No es permeten solucions de passatges particulars o anàlegs 
per a l'accés comú a parcel·les diferents. 
 
12. A les zones plurifamiliars s'admeten els desenvolupaments d'habitatges adossats en filera 
amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus d'ordenació derivat de 
l'edificació aïllada, d'acord amb les condicions següents: 

a. S'hauran de complir les condicions de màxima agrupació d'habitatges per parcel·la que 
s'assenyalen al número anterior.  

b. Caldrà aplicar la densitat màxima d'habitatges, l'índex net d'edificabilitat, el 
percentatge d'ocupació màxima de parcel·la, l'alçada i el nombre de plantes que 
s'assenyalen per a la subzona respectiva.  

c. Cada agrupació independent d'habitatges addossats ha d'estar dotada d'accés rodat des 
de la via pública.  

d. L'edificació s'haurà de produir ordenadament pel que fa a les alineacions oficials de la 
parcel·la a la via pública.  

e. Amb la finalitat de controlar i acotar l'impacte excessiu d'algunes promocions, no es 
permetran agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a 
30 metres; quan això s'esdevingui, s'haurà de fraccionar una agrupació en dos o més 
cossos independents que no superin aquesta dimensió i que hauran de separar-se entre 
si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim de quatre metres.  

 
Art. 343. Condicions d'edificació a les subzones unifamiliars.  
 

1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front al vial i l'ocupació 
màxima de parcel·la en aquestes subzones són les que s'estableixen al quadre 
següent: 

 

Subzona Superfície 
(m2) 

Longitud 
(m) 

Ocupació 
(%) 

VI 
VII 
VIII 
IX 

400 
600 
1.000 
2.000 

14 
16 
18 
24 

40 
30 
20 
10 
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Com a excepció als límits establerts al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfície i 
longitud de façanes menors quan tinguin origen en un dels casos següents: 

a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb 
anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre règim del sòl i 
ordenació urbana i que no hagin sofert segregació posterior.  

b. Quan s'ajustin al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvoluparen i 
procedeixin de parcelplació o segregació amb llicència i que no hagin sofert 
segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla General.  

c. Parcel·les existents entre les altres ja construïdes, o amb impossibilitat material 
d'obtenir els mínims exigits.  

En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin una superfície que no arribi com a mínim a 
la meitat de l'exigida segons la subzona corresponent, sempre que sigui superior a 400 metres 
quadrats i tingui una longitud mínima de façana de 14 metres, se'ls han d'aplicar els índexs 
d'edificabilitat nets de l'article 340 reduïts en la mateixa proporció en què la parcel·la té 
reduïda la seva superfície respecte a la mínima exigida. 
A les subzones VII i VIII, les parcel·les inferiors als límits indicats, la superfície de les quals 
superi 250 metres, sempre que tinguin una façana mínima de 12 metres, se'ls aplicarà una 
edificabilitat que no podrà superar una superfície construïda màxima per parcel·la de 125 
metres quadrats amb una alçada màxima de 7 metres i un nombre màxim de plantes de planta 
baixa i pis. 
A la subzona VI s'ha d'aplicar l'índex d'edificabilitat reduït de 0,75 m2 st/m2s sempre que la 
parcel·la assoleixi, com a mínim, una superfície de 200 metres i una façana mínima de 10 
metres. 
No podran construir-se aïlladament aquelles parcel·les que, malgrat trobar-se en algun dels 
casos a), b), i c) anteriors, no assoleixin la superfície o longitud o façana mínimes indicades 
en relació amb les establertes segons la subzona respectiva. 
 
 

2. L'alçada màxima i el nombre de plantes de l'edificació principal i l'alçada 
màxima i percentatge d'ocupació amb construccions auxiliars, dins l'ocupació 
màxima establerta a la condició primera, es regeixen per les normes del quadre 
següent: 

 
 

Subzona Edificació 
alçada màxima 

Límit plantes  
i ocupació 

Edificació auxiliar, 
alçada 

VI 
VII 
VIII 
IX 

9,15 m. 
9,15 m. 
9,15 m. 
9,15 m. 

PB + 2 P 
PB + 2 P 
PB + 2 P 
PB + 2 P 

3,30 m. 7% 
3,30 m. 5% 
3,30 m. 3% 
3,30 m. 2% 

 
 
Quan a la subzona VI la superfície de la parcel·la sigui inferior a 400 metres, però resulti 
edificable d'acord amb el que disposa la condició primera, l'alçada màxima permesa serà de 
set metres i el nombre límit de plantes, el de baixa i un pis. 
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3. La separació de l'edificació a les llindes de la parcel·la i la separació entre 
edificacions en parcel·la, han de respectar les distàncies mínimes següents: 

 
 

Subzona Separació a llindes (m) 
frontal - lateral - fons 

Separació entre edificacions 
d’una mateixa parcel·la en 
relacion amb les alçades 

VI 
VII 
VIII 
IX 

3 3 3 
5 3 5 
8 5 8 
12 10 12 

1/2 
1/2 
1 
1 

 
Quan a la subzona VI la superfície de parcel·la sigui inferior a 400 metres, però resulti 
edificable, la separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la serà de 2 metres. 
 
4. A les subzones unifamiliars s'admet la construcció d'habitatges aparionats a parcel·les 
confrontants sempre que ambdues parcel·les superin la superfície i façana mínimes establertes 
a la subzona respectiva, puguin assolir aquests límits conjuntament o es trobin en alguns dels 
supòsits del punt 1 d'aquest article. 
A les subzones VI, VII i VIII es podran admetre aparionaments sempre que, les parcel·les, a 
més de complir la superfície mínima assenyalada, disposin, com a mínim, d'una longitud de 
façana reduïda respecte de la mínima en la distància assenyalada com a separació de 
l'edificació a la llinda lateral de parcel·la segons la subzona respectiva. 
Els habitatges aparionats han de respectar les condicions d'edificació de la subzona referides a 
la parcel·la agrupada resultant; haurà de formalitzar-se el caràcter mancomunat i indivisible de 
la parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei             Fernando Lloria Rodríguez  

 

48 

ENQUESTES 
 
 

L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris:
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 100 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 2 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris: Min.  Dues
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       x Comentaris : El meu pis té 60 m2
No

Fusteries interiors Fusta massisa lacada           x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres          x
Pedra natural

Sexe : Home : Dona : x

Edat : 38

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 3

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 6 i 39

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa - administrativa

 



PFC      Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei          Fernando Lloria Rodríguez
   

 

49 

 
 

L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 120 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 4 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Comentaris : Aquest moment no és el adequat
No      x

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 44

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 4

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 10 i 44

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actiu - Funcionari

 
 
 



         PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei             Fernando Lloria Rodríguez  

 

50 

 

L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 95 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 3.800 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si        x Comentaris : Necessiten un pis més per necesitats familiars
No      

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 33

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 2

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 30 i 33

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actiu 
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 140 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.100 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 4 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 2 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si        Comentaris : Per la situació económica
No      x

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : Dona : x

Edat : 48

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 4

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 18 i 48

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa - professora
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 150 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 4 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 2 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       x Comentaris : Tinc previst cambiar-me de pis
No      

Fusteries interiors Fusta massisa lacada x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres  x
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 50

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 4

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 15 i 50

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actiu - Empresari hostelería
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 120 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.500 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       Comentaris : M'agradaria però no és el moment
No      x

Fusteries interiors Fusta massisa lacada x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres  x
Pedra natural

Sexe : Home : Dona : x

Edat : 39

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 4

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 8 y 39

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa - Empresaria
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       Comentaris:
No     x

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 90 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.200 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       Comentaris : M'agradaria però la situació económica no m'ho permet
No      x

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet Comentaris :
Gres x
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres  x
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 34

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 2

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 32 i 34

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Aturat
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        x Comentaris:
No     

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 120 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.200 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       Comentaris : M'agradaria però la situació económica no m'ho permet
No      x

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 40

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 4

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 3 y 40

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actiu 
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        Comentaris:
No     x

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 80 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.400 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       Comentaris : M'agradaria però la situació económica no m'ho permet
No      x

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : Dona : x

Edat : 25

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : amb els pares

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 25 y 50

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa

 



PFC      Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei          Fernando Lloria Rodríguez
   

 

57 

L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        Comentaris:
No     x

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 80 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       Comentaris : M'agradaria però la situació económica no m'ho permet
No      x

Fusteries interiors Fusta massisa lacada x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres  x
Pedra natural

Sexe : Home : Dona : x

Edat : 26

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 1

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : 26 - 27

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Aturada
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        Comentaris:
No     x

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 100 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si        x Comentaris : M'agradaria però la situació económica no m'ho permet
No      

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres  x
Pedra natural

Sexe : Home : Dona : x

Edat : 22

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : amb els pares

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : -

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        x Comentaris:
No     

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 140 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.500 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 2 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si        x Comentaris : He de possar a la venda casa meva a Corbera
No      

Fusteries interiors Fusta massisa lacada x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 29

Professió i situació laboral :

Població de residència : Corbera

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : conviu amb parella

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : -

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actiu
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        x Comentaris:
No     

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 140 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.500 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 - 4 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 2 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si        x Comentaris : Hem de possar a la venda el nostre pis
No      

Fusteries interiors Fusta massisa lacada x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona : x

Edat : 28- 26

Professió i situació laboral :

Població de residència : Sant Vicenç dels Horts

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : conviu amb parella

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : -

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actius - Empresarios hostelería
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        x Comentaris:
No     

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 130 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.300 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 - 4 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 2 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si        x Comentaris : Hem de possar a la venda el nostre pis
No      

Fusteries interiors Fusta massisa lacada x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona : x

Edat : 27 - 33

Professió i situació laboral :

Població de residència : Cervelló

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 4

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 1 i 33

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actius
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si        x Comentaris:
No     

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris: Amb jardí
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 100 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris: Min.dos

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si        x Comentaris : Tinc els diners per fer la compra
No      

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres  x
Pedra natural

Sexe : Home : Dona : x

Edat : 53

Professió i situació laboral :

Població de residència : Castelldefels

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 2

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 28 y 53

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa - Gerent
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris:
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 100 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris:

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       x Comentaris : En el moment que sol.lucioni la meva situació laboral
No

Fusteries interiors Fusta massisa lacada           x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic Comentaris :
Gres          x
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 35

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 2

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : 32 - 35

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Aturat
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris:
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 120 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris:

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       x Comentaris : M'agradaría cambiar de zona
No

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 48

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 3

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : Entre 20 i 48

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actiu - Directiu
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris:
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 80 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris:

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       x Comentaris : M'agradaría cambiar de zona
No

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : x Dona :

Edat : 42

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 1

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu :  

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Actiu 
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       x Comentaris:
No

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris:
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 100 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris:

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       x Comentaris : Necessitem un pis més gran
No

Fusteries interiors Fusta massisa lacada Comentaris :
Fusta xapada barnissada x
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : Dona :            x

Edat : 35

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 2

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : 34-35

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa
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L'edifici d'habitatges plurifamiliars que fa cantunada amb el carrer Montserrat i l'avinguda de l'onze de setembre, constarà de planta baixa,
planta primera,planta segona i aparcament sota rasant amb un total de 8 places, dues par a cadascun dels habitatges.
Els habitatges tindran 139,5 m2 útils, la primera planta consta d'estar menjador, aseo, safareig i cuina, La segona planta consta de 3 habita- 
cions i dos banys, i la segona planta consta d'un estudi, bany i terrassa. Els materials i acabats seràn de qualitat.
Aquesta promoció es farà mitjantçant una cooperativa de vivenda, per tant ens estalviarem els beneicis del promotor i gastos comercials.

Té un habitatge actualment : Si       Comentaris:
No     x

Valora positivament la ubicacio d'aquesta promoció: Si       x Comentaris:
No

Quan m2 necesita pel seu habitatge?: 100 Comentaris:

Quin preu espera d'aquesta promoció / m2?: 4.000 € Comentaris :

Nº. De Habitacions : 3 Comentaris:

Nº de Banys i aseo 1 - 1 Comentaris:

Valora positivament que estigui dotat de places d'aparca- Si       x Comentaris:
ment. No

Valora positivament construir mitjantçant cooperatives de  Si       x Comentaris : Per l'estalvis que supossa
vivendes. No

Te previst comprar un habitatge en els propers dos anys Si       x Comentaris :
No

Fusteries interiors Fusta massisa lacada x Comentaris :
Fusta xapada barnissada
Fusta xapada pintada

Armaris encastats Si     x Comentaris :
No

Paviments sales Parquet         x Comentaris :
Gres
Terratzo

Paviments locals humits Gres porcelànic x Comentaris :
Gres  
Pedra natural

Sexe : Home : Dona :            x

Edat : 27

Professió i situació laboral :

Població de residència : Molins de Rei

Nº de persones amb les que conviu, inclós/a vosté : 2

Edat/s de la/es personal/es amb les que conviu : 27-31

ENQUESTES SOBRE PREFERÈNCIES D'HABITATGES

     ACABATS

Activa
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ESTADÍSTIQUES 
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PRESSUPOST D’OBRA 
 

PARTIDA PRESSUPOSTOS D'OBRA

CAPITOL EXCAVACIONS

UD Descripció Quantitats Preu Import

Demolició: cal procedir a l'enderroc de l'edifici vell, amb martell retro-
390,00 22,00 8.580,00

m3 Excavació de rases i pous fonaments sabates i murs.

Excavació de rases i pous fonaments amb retroexcavadora fins 
arribar als nivells nacassaris. 

575,00 20,94 12.040,50

m2 Estesa de graves (sorra) per drenatge sota forjat soterrani.

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 0,15m d’
alçada com a màxim, sobre compactat previ del terreny. 230,00 45,60 10.488,00

m2 Lamina geotextil o polibutilica sota forjat soterrani.

                         Lamina d’impermeabilització drenatge geotextil o polibutilica 
                         per evitar pas d’aigua, sobre graves i compactat previ del terreny. 210,00 19,00 3.990,00

CAPITOL de FONAMENTS

UD Descripció

U Lot de control d’estructura ( Probetes )

                        Lot de control d’estructura de formigó armat o en massa, 
                        per laboratori especialitzat i homologat. 3,00 96,00 288,00

m3 Formigó neteja i anivellament.

Formigó de neteja i anivellament en la base dels fonaments, 
amb un gruix des de camió amb bomba. 6 113,39 680,34

m3 Formigó en llosa armada H-300

Formigó per a llosa armada en soterrani de 40 cm. de gruix, 
H-300, armat amb acer AEH-500, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat de 20 mm., abocat amb bomba. 63,96 159,60 10.208,02
Resta per definir al projecte executiu segons geotècnic.

m3 Formigó per a murs de contenció

Formigó per a murs de soterrani, HA-25/P/20/IIa, armat 
amb acer B-500-S, de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat de 20 mm., abocat amb bomba. Inclòs part 
proporcional d’armat encofrat de taulers de fusta a una cara vista. 17,52 158,70 2.780,42
Resta per definir al projecte executiu segons geotècnic.
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m3 Formigó per a sabates

Formigó per a murs de soterrani, HA-25/P/20/IIa, armat 
amb acer B-500-S, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat de 20 mm., abocat amb bomba. 
Inclòs part proporcional d’armat encofrat de taulers de fusta a 
una cara vista. 6,60 158,70 1.047,42
Resta per definir al projecte executiu segons geotècnic.

ut Beines per sanejament i d’evacuació d’aigües

Reserva de pas instal·lacions a través de fonaments i llosa de 
formigó a base de beina amb tub recte de PVC de diàmetre 
110 mm. previst abans de formigonar fonaments. 30,00 32,48 974,40

m2 Forjat de 24+5 semiresistent HA-25/P/20/IIa.

Forjat sanitari en planta soterrani.
Forjat semiresistent de 24+5 cm. de cantell, de semibiguetes de 
formigó armat T-18 cm. d’alçària, intereixos de 0,70 m., llum inferior 
a 6,0m., amb capa de compressió de formigó  HA-25/P/20/IIa, 
inclòs part proporcional d’armat i encofrat. Amb lamina impermeabilitzant o
 imprimació asfáltica. 100,45 118,20 11.873,19

Evitar instalación grúa fija.

CAPITOL d’ESTRUCTURES:  ACERS I FORMIGÓNS

UD Descripció

U Lot de control d’estructura de formigó (per a cada forjat son 3).

Lot de control d’estructura de formigó armat o en massa, per 
laboratori especialitzat i homologat.. 3,00 96,00 288,00

m2 Forjat de 24+5 semiresistent HA-25/P/20/IIa.

S’inclouen els sostres planta baixa, planta 1º i planta 2º.
Forjat semiresistent de 24+5 cm. de cantell, de semibiguetes de 
formigó armat T-18 cm. d’alçària, intereixos de 0,70 m., llum inferior
a 6,0m., amb capa de compressió de formigó  HA-25/P/20/Iia
Inclos PP.d´armat i encofrat

279,67 149,29 41.751,93
Veure plànol de detall projecte executiu.

m3 Formigó en mitgeres planta baixa.

Formigó de HA-25/P/20/IIa., col·locat en lloses armades. 
La consistència del formigó serà tova si es tira amb bomba, 
i plàstica per qualsevol altre sistema de vessament. 32,4 118,20 3.829,68
Veure plànol de detall projecte executiu.

m3 Formigó per escales

Formigó per a escales, HA-25/P/20/IIa, armat 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.,
abocat amb bomba. Inclòs part proporcional d’armat i encofrat 
de taulers de fusta a una cara vista. 6,80 149,29 1.015,17
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Ut Reserva pas instal·lacions

Reserva pas instal·lacions a través de cèrcols o jàsseres 
de formigó armat a base de beina amb tub recte de PVC de 
diàmetre 125 mm., previst abans de formigonar. 8,00 36,50 292,00
Veure plànol de detall d’estructura.

Ut Reserva per pas conductes de ventilació.

Reserva pas per xemeneia fet amb totxana, amb encofrat de 
fusta, previst abans de formigonar. 4,00 11,40 45,60
Segons plànol de forjat, de detall d’estructura.

Ut Reserva per pas conductes de fums.

Reserva pas per xemeneia fet amb tub PVC, o amb encofrat de 
fusta, per xemeneia d’acer galvanitzat per fums cuina, 
previst abans de formigonar. 4,00 11,40 45,60
Segons plànol de forjat, de detall d’estructura.

CAPITULO TANCAMENTS EXTERIORS i INTERIORS

PA
Replanteig dels elements constructius corresponents.

1,00 980,00 980,00

PA
Ajuts a ram de paleta a altres oficis (Instal·lacions)

1,00 12.000,00 12.000,00

PA
Neteja del lloc de treball al finalitzar les partides d’obra.

1,00 500,00 500,00
M2

Coberta plana transitable formada per: formació de pendents amb formigó
cel·lular de 10 cm de gruix mig; impermeabilització amb doble capa de
làmines bituminoses capa de protecció de morter de ciment pòrtland de 3
cm de gruix, i aïllament termic acustic Isover PST. 
S'inclou la formació de regates, part proporcional de buidat i
reglejat de la capa de formació de pendents, mitges canyes i reforç de
lamines en entregues i punts singulars. Criteri de medició: segons mides
teòriques de projecte.

planta coberta 1 140,00 144,73 20.262,20

Terrassa planta 2º (coberta plana transitable)
4 15 60,00 144,73 8.683,80

Ud 
Formació de xemeneia amb obra vista a la teulada per a sortida de fums
cuina. Inclou curull de xemeneia metàl·lic. 2,00 322,00 644,00

  
 
 
 
 
 
 



         PFC Estudi de Viabilitat d’una Promoció Immobiliària a Molins de Rei             Fernando Lloria Rodríguez  

 

86 

Ml 
Escopidor de peces especials tipus "GRECOGRES" per exteriors. Inclòs
subministra i col·locació.

planta baixa 4 1,2 4,80 38,60 185,28
planta primera 4 1,2 4,80 38,60 185,28
planta segona 4 1,2 4,80 38,60 185,28

Ml
Coronament per a paret de 15 cm d'amplada, format per peces
ceràmiques amb dues ranures longitudinals formant dos trencaaigües,
col·locades amb morter de ciment.

1                                                                                                                   41.55 41,55 31,71 1.317,55
1 58,1 58,1 31,71 1.842,35

M2 
Paret de 14 cm de gruix de gero, de 29x14x10 cm, per a revestir, 
col·locat amb morter mixt, amb aïllament Isover ARENA master 90mm. 
Segons mides teòriques de projecte.

PLANTA BAIXA
1 100 100,00 51,12 5.112,00

PLANTA PRIMERA
1 206,25 206,25 51,12 10.543,50

PLANTA SEGONA
1 206,25 206,25 51,12 10.543,50

PLANTA COBERTA
1 82,5 82,50 51,12 4.217,40

M2 
Envà de 10 cm de gruix, de totxana, de 29x14x10 cm, per a revestir, 
col·locat amb morter mixt. Segons mides teòriques de projecte.

PLANTA BAIXA
4 22 88,00 28,25 2.486,00

PLANTA PRIMERA
4 35 140,00 28,25 3.955,00

PLANTA SEGONA
4 10 40,00 28,25 1.130,00

M2
ENGUIXAT DE PARETS I ENVANS

PLANTA BAIXA 4 70,25 281,00 8,92 2.506,52
   

PLANTA PRIMERA 4 116,55 466,20 8,92 4.158,50
 

PLANTA SEGONA 4 46,75 187,00 8,92 1.668,04
 

M2
Parets mitgeres de veïns, de 14 cm de gruix, de totxo gero  de 29x14x10 cm
col·locat amb  morter de ciment.
Segons mides teòriques de projecte.

PLANTA BAIXA
1 92 92,00 55,12 5.071,04
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M2
Paret de tancament per a façanes composta per paret exterior de 14cm de gruix cara vista

1 88 88 135,97 11.965,36

M2
Enrajolat de parament vertical, amb rajola ceràmica esmaltada brillant,
col·locada amb morter de ciment a cuines . CM. segons mides
teòriques de projecte. PVP. (20 €xm2)

4 8,2 32,8                 56. 1.850,00
moblets de cuina a la part superior i inferior lacats

4 2.400 9.600

M2
Enrajolat de parament vertical, amb rajola ceràmica esmaltada brillant,
col·locada amb morter de ciment a banys . CM. segons mides
teòriques de projecte. PVP. (20 €xm2)

PLANTA BAIXA
Bany 4 21,6 86,40 56,00 4.838,40
PLANTA PRIMERA
Bany 4 36 144,00 56,00 8.064,00
PLANTA SEGONA
Bany 4 18 72,00 56,00 4.032,00

M2 
Col·locació sostre acústic tipus Isover tonga 40 mm.

PLANTA BAIXA
zones comuns 4 34,1 136,4 28,88 3.939,23

PLANTA PRIMERA
zones comuns 4 37 148,00 28,88 4.274,24

PLANTA SEGONA
zones comuns 4 31 124,00 28,88 3.581,12

M2 
Col·locació sostre acústic tipus Isover tonga 40 mm.

Banys i cuina
ídem cel ras 4 15,5 62,00 28,88 1.790,56

M2 
Pintura sobre parament vertical interior, pintura plàstica 1 capa mate, col·locada amb rodillo, amb 1 capa de tapaporus sobre Superficies de GUIX

PLANTA SOTERRANI
1 145 145,00 7,50 1.087,50

PLANTA BAIXA
parets 4 70,25 381,00 7,50 2.857,50
sostres 4 34,1 136,40 7,50 1.023,00
PLANTA PRIMERA
parets 4 116,55 466,20 7,50 3.496,50
sostres 4 37 148,00 7,50 1.110,00
PLANTA SEGONA
parets 4 46,75 187,00 7,50 1.402,50
sostres 4 31 124,00 7,50 930,00  
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M2 
Arrebossat a bona vista sobre paraments interiors verticals a la planta soterrani,
per a enguixar i pintar.

PLANTA Soterrani 1 145 145,00 18,00 2.610,00

Portes tancament amb comandament en planta soterrani (aparcament)

2 2,00 6.880,00 13.760,00

M2
Paviment de rajola antilliscant de gres extruït sense esmaltar, de peces de 30x30 cm,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt. Inclòs part proporcional de
sòcol i formació de pendents.PVP. (18 €xm2)

TERRASSA I PATIS COMUNITARIS 1 236 236,00 62,75 14.809,00

M2
Paviment de parquet, rollo de barrera de vapor.
Inclòs part proporcional de sòcol.

PL. BAIXA 
4 34,1 136,40 18,00 2.455,20

PL. PRIMERA 
4 37 148,00 18,00 2.664,00

PL. SEGONA
4 31 124,00 18,00 2.232,00

UT
Esglaó de pedra artificial o similar, de primera qualitat, de 2 cm de gruix,
amb estesa de 30 cm i contrapetja de 18 cm d'alçada mitja, polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10/165L. 
Inclòs part proporcional de sòcol, replans i peces especials.

Ps-PB 13 13,00 97,39 1.266,07
PB-P1º 13 13,00 97,39 1.266,07
P1º—P2º 13 13,00 97,39 1.266,07
P2º-Pcoberta 15 15,00 97,39 1.460,85

Capítol SANEJAMENT

UD Descripció

ml. Tub de drenatge 110 mm de PVC rígid.
Subministrament i col·locació de tub de drenatge de PVC corrugat de 110 mm. 36,60 48,70 1.782,42

ml. Baixant de PVC de 110.
Baixant de PVC de 110 mm. de diàmetre. S’inclouen colzes, derivacions i encolat 
de peces, tot insonoritzat. 22,50 28,80 648,00

ml. Baixant de PVC de 90. 
Baixant de PVC de 110 mm. de diàmetre. 
S’inclouen colzes, derivacions i encolat de peces.
tot insonoritzat. 24,50 20,60 504,70
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m2 Impermeabilització murs del soterrani.
Pintat cara externa de mur del garatge amb 
emulsió bituminosa a base de asfalt. Dues capes. 174,90 18,30 3.200,67
ml Col·lector PVC de 125 mm.
Col·lector de PVC de 125 mm. de diàmetre, penjat 
del sostre. Tot insonoritzat.
S’inclouen colzes, derivacions i encolat de les peces. 34,00 32,80 1.115,20

ml Col·lector PVC de 110 mm.
Col·lector de PVC de 110 mm. de diàmetre, penjat 
del sostre. Tot insonoritzat.
S’inclouen colzes, derivacions i encolat de les peces. 12,00 29,30 351,60

U Arqueta sifònica registrable.
Arqueta sifònica registrable de 60x60x60 cm. 
de mides interiors, amb paviment de formigó H–175, 
parets de totxo massís de 15 cm. de gruix, arrebossada
amb morter ciment pòrtland i lliscada interiorment. 
Inclòs tapa d’acer de fosa amb junta sifònica de 30x30 cm. 3,00 489,50 1.468,50

Capítol   LAMPISTERÍA D’AIGUA. 

UD Descripció

U Instal·lació completa de fontaneria.
Instal·lació NO empotrada dins envans tipus PLADUR.

Instal·lació completa de fontaneria per cada habitació, per 
l’aigua freda i calenta, amb tub polibutilé amb aïllament 
tèrmic inclòs,segons projecte. 1,00 10.120,00 10.120,00

U Dutxa
Dutxa d’obra o sistema wendi fundo easy jet 90x90 
o similar., de color blanc, sèrie a definir, 
col·locada sobre suports d’obra, inclòs griferia tipus 
monomando amb dutxa de telèfon. 18,00 411,00 7.398,00

U Lavabo de porcellana amb pedestal
Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, de 56x47,5 cm., 
de color blanc, de la casa roca, col·locat amb pedestal. 
Inclòs griferia tipus monomando. 18,00 233,42 4.201,56

U Inodor de porcellana
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, 
de color blanc, de la casa Roca, amb la seva 
corresponent tapa, col·locat sobre paviment i 
connectat a la xarxa d’evacuació. Inclòs cisterna de 
tanc ocult amb els seus mecanismes i desguàs. 18,00 312,77 5.629,86

U Aigüera d’Acer inoxidable CUINA
Aigüera de planxa d’acer inoxidable amb dues piques, 
de 90x49 cm., acabat brillant, encastada en taulell. 
Inclòs desguàs i aixeta monomando. 1,00 202,56 202,56
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Capítol LAMPISTERÏA D’AIRE CONDICIONAT 

UD Descripció

U Instal·lació complerta de aire condicionat
Instal·lació complerta d’aire condicionat tipus Daikin.
Instal·lació individual per a cada habitació i zones comuns, inclòs 
Tots els mecanismes de control individual fixos i sense mando a distancia.
Maquinaria al terrat, amb una potencia útil a definir segons projecte exeP.A. 1,00 15.312,00 15.312,00

instal.lació de calefacció amb captació solars (plaques solars) 4 9.000 36.000

Capítol d’ELECTRICITAT

U Instal·lació complerta del cablejat d’electricitat, des de l’
escomesa general, CGP, fins cadascuna de les habitacions.  1,00 19.437,00 19.437,00
Instal·lació complerta de tubs i cablejat d’electricitat 
per cada habitació, amb un nivell d’electrificació 
elevat (8000 W.) per a l’edifici, segons projecte executiu. 
Inclòs instal·lació de telefonia, antena de TV/FM 
i interfonia (videoportero amb pantalla).

U Forn elèctric encastat a taula. 
Instal·lació complerta de forn elèctric encastat en armari de cuina, inclòs muntatge. 1,00 536,00 536,00

U Instal·lació placa de cuina vitroceràmica
Instal·lació complerta de placa vitroceràmica amb panel de control
frontal esmaltat, de quatre zones de cocció, inclòs muntatge. 1,00 286,00 286,00

U Instal·lació posta a terra
Instal·lació complerta de la posta a terra, inclosa piqueta de connexió a terra, segons p( INCLOS ) 1,00 0,00 0,00

U Ajuts de ram de paleta en instal·lacions d’electricitat. ( INCLOS ) 1,00 0,00 0,00

U Plà de Seguretat i Salut en obra.  3% del total 1,00 8.443,00 8.443,00

TOTAL PRESSUPOST D'ACORD AMB AQUESTS AMIDAMENTS………………………………………………434.788.75

OBSERVACIONS:  -  NO INCLÒS L'IVA CORRESPONENT EN ELS PREUS.
    -   AQUEST PRESSUPOST TE UNA VALIDESA DE 90 DIES.
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