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I. OBJECTIUS DE L’ESTUDII. OBJECTIUS DE L’ESTUDII. OBJECTIUS DE L’ESTUDII. OBJECTIUS DE L’ESTUDI    

    

1.11.11.11.1    INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

L’objectiu d’aquest estudi es basa en l’aplicació dels coneixements adquirits, per 

determinar si el solar escullit és viable per poder construir 4 blocs d’habitatge plurifamiliar 

i un aparcament soterrat. 

    

Per dur a terme aquest estudi, primer, s’han de conèixer tots els paràmetres legals 

que hi ha sobre aquest solar, a la població de Sant Vicenç de Montalt. Així com estudiar 

la demanda de la població, l’actual situació econòmica, un disseny del nostre producte 

immobiliàri i un pla de comercialització. Els apartats es compondran de: 

 

- Dictamen jurídic: es comprova in situ la situació, la configuració del solar 

d’estudi i la possible existència de servituds. També són necessàries les 

dades del Registre de la Propietat, la titularitat última i si el solar està 

lliure de càrregues i/o impediments. 

 

- Dictamen legal-urbanístic: mitjançant la Normativa Municipal del municipi, 

definirem els paràmetres urbanístics que ha de cumplir el nostre solar. 

 

- Estudi del mercat immobiliàri: mitjançant un ampli estudi de la zona en 

tots els termes possibles, es definirà la demanda històrica del municipi, la 

demanda immediata, els aspectes social-econòmics de la comarca i del 

municipi i finalment un estudi de la competència, que ens permetrà 

determinar el preu de venda dels habitatges de la nostra promoció. 
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- Estudi econòmic financer, recursos necessaris i previsió de rentabilitat: 

en aquest bloc, es determinarà si la nostra promoció és viable o no. 

Constarà d’una planificació de les obres a executar en el temps, un cash-

flow immobiliàri previ, els recursos necessaris per portar a terme la nostra 

promoció, el cash-flow immobiliàri definitiu i finalmente el càlcul de la 

rentabilitat de la inversió, entre d’altres. 

 

 

1.21.21.21.2    EMPLAÇAMENTEMPLAÇAMENTEMPLAÇAMENTEMPLAÇAMENT----ENTORN DEENTORN DEENTORN DEENTORN DEL SOLARL SOLARL SOLARL SOLAR 

 

El solar d’estudi es troba en la zona del municipi de Sant Vicenç de Montalt 

anomenada Montalparc. La seva direcció exacta és Carretera de Sant Vicenç, 158.  

 

LÍMITS 

NORD:

EST:

SUD:

OEST: amb Camí del Padró.

amb la carretera de Sant Vicenç, que es la via d'unió amb el centre de
la població i la via d'accés per agafar l'autopista C-32.

amb una vivenda unifamiliar i aquesta a la vegada amb la Nacional II.

amb un bosc de pins.
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1.31.31.31.3    ESTAT ACTUAL DEL SOLAR ESTAT ACTUAL DEL SOLAR ESTAT ACTUAL DEL SOLAR ESTAT ACTUAL DEL SOLAR ---- C C C CARACTERÍSTIQUESARACTERÍSTIQUESARACTERÍSTIQUESARACTERÍSTIQUES    

    

Actualment, el solar d’estudi és un centre de jardineria que es manté en actiu. 

 
 

Consta de tres hivernacles i d’una construcció auxiliar, ocupant una superficie 

aproximada de 5.235 m2.  
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La superfície del solar és de 12.729,27 m2; l’accés és desde la carretera de Sant 

Vicenç. Al costat oposat en paral·lel hi ha un camí de sorra (Camí del Padró), que més 

aviat és una riera, sobre el qual no es pot accedir. 

 

El solar té una geometria trapezoïdal i la seva topografia és plana amb una 

lleugeríssima pendent cap al sud. 
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Carretera de Sant Vicenç de MontaltCarretera de Sant Vicenç de MontaltCarretera de Sant Vicenç de MontaltCarretera de Sant Vicenç de Montalt    

Nacional IINacional IINacional IINacional II    
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II. DICTAMEN JURÍDICII. DICTAMEN JURÍDICII. DICTAMEN JURÍDICII. DICTAMEN JURÍDIC    
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II. DICTAMEN JURÍDICII. DICTAMEN JURÍDICII. DICTAMEN JURÍDICII. DICTAMEN JURÍDIC    

    

2.12.12.12.1    SITUACIÓ REGISTRAL DEL SOLARSITUACIÓ REGISTRAL DEL SOLARSITUACIÓ REGISTRAL DEL SOLARSITUACIÓ REGISTRAL DEL SOLAR    

 

Cal comprovar el solar in situ per determinar la superficie real, així com la possible 

existència de servituds actives o passives. 

 

També cal anar al Registre de la Propietat, per conèixer la última titularitat del 

solar i per esbrinar si el solar està lliure de gravàmens, de càrregues, drets reals 

d’adquisició, de garantia, etc. 
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DADES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT 

 

- Dades Registrals: Tom:  3208 

   Llibre:  124 de Sant Vicenç de Montalt 

   Foli:  32 

   Finca:  289 

 

- Descripció: URBANA: peça de terra hort, de cabuda cinc quarteres i 

mitja, iguals a cent trenta quatre àrees, vint-i-cinc centiàrees, anomenada 

La Candia, contigua al Rial d’en Valls, en el terme municipal de Sant 

Vicenç de Montalt. Dins del seu perímetre es troba construït un edifici de 

planta baixa destinat a magatzem i primer pis que conté una vivenda, 

amb una superfície de 224 m2 per planta i un altre edifici adossat al 

mateix, composat únicament de planta baixa amb una vivenda, de 

superfície 120 m2. Llinda, a l’Est, amb la riera del Gorg; al Sud, amb els 

hereders de Joaquin Misser, mitjançant camí; a l’Oest, amb el Rial d’en 

Valls i al Nort, amb Esteve Auxent. 

 

- TÍTOL: Titulars: 

Esteban Arqué ArnóEsteban Arqué ArnóEsteban Arqué ArnóEsteban Arqué Arnó, amb DNI/CIF 38.731.909 

Participació: usdefruit. 

Títol: Compravenda Inscripció: 7ª
Notari: José Gramunt Data d'inscripció: 09/06/1969
Població: Barcelona Tom/Llibre/Foli: 247/10/234
Data d'escriptura: 03/05/1967 Finca: 289
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Jaime Arqué ClarianaJaime Arqué ClarianaJaime Arqué ClarianaJaime Arqué Clariana, amb DNI/CIF 38.757.463 W 

Participació: nua propietat 

Títol: Donació Inscripció: 8ª
Notari: Julio Berberana Loperena Data d'inscripció: 27/02/1998
Població: Barcelona Tom/Llibre/Foli: 3208/124/32
Data d'escriptura: 17/03/1986 Finca: 289

 

- Càrregues:  

La finca de que es tracta, es troba lliure de càrregues. 

 

- Presentació: No existeixen documents presentats en el llibre diari, 

pendents d’inscripció o anotació, relatius a la finca de que es tracta. 

- Advertències:  

1.- Aquesta informació registral té únicament efectes fins el tancament 

del Diari del dia hàbil anterior al de la seva data d’expedició. 

2.- Aquesta nota informativa té valor purament informatiu. 

3.- Queda prohibit la incorporació de les dades que consten en la present 

informació a fitxers o bases de dades informàtiques per a la consulta 

individual de persones físiques o jurídiques, inclus expressant la font de 

procedència (Instrucció de la D.G.R.N. 17/02/1998; B.O.E. 27/02/1998). 

 

2.22.22.22.2    CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ    

    

No existeix cap servitud de pas ni càrrega sobre el solar, el que sí existeix, és un 

ús d’usdefruit, que en aquest pertany al cap de la família Arqué, sent el seu fill (Jaume) el 

propietari, fet que permet arribar a la conclusió de que no ha d’existir cap problema, per 

negociar la compravenda del solar. 
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III. DICTAIII. DICTAIII. DICTAIII. DICTAME LEGAL URBANÍSTICME LEGAL URBANÍSTICME LEGAL URBANÍSTICME LEGAL URBANÍSTIC    
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III. DICTAMEN LEGAL III. DICTAMEN LEGAL III. DICTAMEN LEGAL III. DICTAMEN LEGAL ---- URBANÍSTIC URBANÍSTIC URBANÍSTIC URBANÍSTIC    

    

3. 13. 13. 13. 1     ANTECEDENTS ANTECEDENTS ANTECEDENTS ANTECEDENTS    

Actualment l’Ajuntament està redactant una modificació del POUM; en aquests 

primers esborranys es planteja la reclassificació de la parcel·la d’estudi, que passaria de 

ser sòl no urbanitzable a ser sòl urbà. Aquesta reclassificació, permet que la parcel·la 

d’estudi, actualment qualificada com a agrícola, passarà a tenir una qualificació 

residencial, fet que permetrà la construcció d’habitages.  

Amb la nova requalificació del sòl i aplicant el Text Refós de la llei d’Urbanisme 

(1/2005 de 26 de Juliol), en l’article 43.3, s’exposa: 
 

“La cessió de sòl a què es refereix l’apartat 1 pot èsser substituïda 

pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén 

millorar la política d’habitatge o si l’ordenació urbanística dóna lloc a una 

parcel·la única i indivisible. En aquest darrer cas, la cessió pot ésser 

susbtituïda per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, 

l’equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el patrimoni públic de sòl”. 

 

Aplicant la Llei d’Urbanisme, s’hauria de cedir una part de la parcel·la. Però, el 

Propietari i l’Ajuntament, han arribat a l’acord, de que es cediran uns terrenys pròxims a 

les zones esportives del municipi, que són de la mateixa propietat, cessions que no 

contempla aquest estudi. 
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3. 23. 23. 23. 2     NORMATIVA APLICABLE NORMATIVA APLICABLE NORMATIVA APLICABLE NORMATIVA APLICABLE    

La Normativa actual vigent són les Normes Complementàries i Subsidiàries de 

Planejament de l’any 1986. Els paràmetres aplicables al solar de la promoció, són: 

 

Capítol Quart.- Zona d’edificació aïllada plurifamiliar (Clau 3) 

 

Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96. Definició. Comprèn els sòls urbans d’edificació residencial, 

caracteritzats per la seva ordenació oberta i l’ús d’habitatge 

plurifamiliar. 

Art. 97Art. 97Art. 97Art. 97 Tipus d’ordenació. El tipus d’ordenació serà d’edificació aïllada. 

En funció de les condicions d’aprofitament i d’edificació, es 

distingeixen dues subzones (claus 3a i 3b). 

Art. 98 Art. 98 Art. 98 Art. 98     Condicions d’ús. Els usos permesos són els següents: 

a) Habitatge plurifamiliar. 

b) Hoteler. 

c) Comercial. 

d) Comercial-concentrar, excepte en els sectors qualificats com a 

subzones claus 3b. 

e) Oficines. 

f) Sanitàrio-assistencial. 

g) Educatiu. 

h) Recreatiu. 

i) Esportiu. 

j) Socio-cultural. 
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k) Estacions de serveis i garatges. 

l) Industrial, categoria 1a, situació 1 i 2. 

    

Secció 1a. SubzonaSecció 1a. SubzonaSecció 1a. SubzonaSecció 1a. Subzona intensitat 1 (clau 3a) intensitat 1 (clau 3a) intensitat 1 (clau 3a) intensitat 1 (clau 3a)    

Art. 99Art. 99Art. 99Art. 99 Edificabilitat.  

    1.- La intensitat màxima d’edificació per parcel·la queda fixada en 

1,40m2 de sostre per m2 de sòl. 

 2.- S’admet una intensitat d’edificació complementària de 0,15 m2 

de sostre per m2 de sòl, per a ús comercial, d’oficines i pàrquing, a 

ubicar en la planta baixa. 

 3.- La densitat màxima d’habitatges es fixa en 150 habitatges per 

hectàrea. 

Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100    Condicions d’edificació    

 1.- La parcel·la mínima es fixa en 600 m2. 

 2.- a) El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per 

l’edificació en planta baixa serà del 30% de la parcel·la per a ús 

d’habitatges. Pot incrementar-se fins el 50% per a ús de comerç, 

oficines i pàrquing. 

 b) El percentatge màxim d’ocupació en planta-pis serà, per a 

qualsevol ús a què es destini l’edificació, del 30%. 

 3.- La façana mínima es fixa en 20 metres. 

 4.- L’alçària màxima i el nombre de plantes s’estableix en 19 

metres corrresponents a planta baixa més 5 pisos. 
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 5.- L’alçària lliure mínima de la planta baixa serà de 3,25 metres 

per als locals destinats a comerços i oficines i l’alçària lliure mínima 

de la planta-pis serà de 2,50 metres. 

6.- La separació de la partió que dóna front al vial serà de 10 

metres, en el front del cual de més amplada, i de 5 metres en la 

resta, excepte quan es tracti de locals destinats a comerços i 

oficines que no hauran de menester separació. La separació de la 

partió de fons serà de 6 metres. La separació de les partions 

laterals serà de 3 metres. En els edificis destinats a comerç i 

oficina, la planta baixa podrà separar-se 1,5 metres com a mínim. 

Com a excepció, en les parcel·lesamb front a vials de 14 metres o 

més, s’acceptaran les alineacions, seguint el vial, existents en el 

moment de l’aprovació inicial d’aquestes Normes. 

7.- La separació entre edificacions d’una mateixa parcel·la serà de 

8 metres. 

8.- Es permeten els edificis auxiliar en planta baixa amb una 

ocupació d’un 15% de la parcel·la i una alçària de 3,50 metres. 

9.- La longitud mínima de bloc serà de 32 metres per a edificis que 

ultrapassen les quatre plantes, i de 64 metres en edificis d’alçària 

inferior.    
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TÍTOL III. Disposicions comuns als tipus d’ordenació 

 

Art. 41.Art. 41.Art. 41.Art. 41.    1.    En el tipus d’ordenació d’edificació segons aliniacions de vial, 

s’entendrà per planta baixa totes aquelles, el qual el seu 

paviment es situï 0,60 m per sobre o per sota de la rasant del vial. 

En els casos en que, a causa de la pendet, més d’una planta es 

situï dintri dels límits exposat, cada tram, de la façana en que allò 

tingui lloc, definirà una altra planta baixa. Per les parcel·les amb 

front als vials oposats, la cota de la planta baixa en cada front es 

referirà com si es tractés de parcel·les independents, la qual la 

seva profunditat arribarà al punt mig de l’illa. 

2. En els demés tipus d’ordenació, serà planta baixa la primera 

planta per sobre de la planta sòtan real o possible, segons la 

definició de l’article següent. 

3. No es permetrà el desdoblement de la planta baixa en dues 

plantes. 

Art. 42.Art. 42.Art. 42.Art. 42.    1. a). En el tipus d’ordenació de l’edificació segons aliniació de 

vial s’entendrà per “planta sòtan” tota la planta situada per sota 

de la planta definida com planta baixa, tingui o no obertures, per 

causa de desnivells en qualsevol dels fronts de l’edificació. 

b). En els demés tipus d’ordenació serà planta sòtan tota planta 

que es trobi total o parcialment soterrada, el qual el seu sostre 

estigui menys de 0,60 m per sobre del nivell del terreny exterior. 

La part de la planta semisoterrada, la qual el seu sostre 
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sobresurti més d’aquesta altura, tindrà en tota aquesta part la 

consideració de planta baixa. 

2. L’altura lliure mínima de la planta sòtan serà de 2,20 m. 

Art. 43.Art. 43.Art. 43.Art. 43.    PLANTA PIS. S’entendrà per planta pis tota planta d’edificació 

per sobre de la planta baixa. 

Art. 44.Art. 44.Art. 44.Art. 44.    ALTURA LLIURE MÍNIMA ENTRE PLANTES. L’altura lliure 

mínima entre plantes és la distància entre el paviment i el cel ras 

o sostre i serpa de 2,50 metres, excepte especificacios contràries 

contingudes en aquesta Normativa. 

Art. 45.Art. 45.Art. 45.Art. 45. ELEMENTS TÈCNIC DE LES INSTAL·LACIONS. El volum dels 

elements, els quals les seves dimensions són funcions de les 

exigències tècniques de cada edifici o instal·lació, es preveurà a 

travès d’una composició arquitectònica conjunta amb tot l’edifici, 

en el moment de sol·licitar la llicència de l’edificació. 

Art.46.Art.46.Art.46.Art.46. COSSOS SORTINTS. 1. Són els cossos habitables o ocupables 

tancats o semitancats o oberts, que sobresurten de la línia de 

façana o de l’aliniació de l’espai lliure interior d’illa o de l’aliniació 

de l’edificació.  

Es defineixen com a semitancats aquells cossos volats que 

tinguin tancats totalment algun dels seus contorns laterals 

mitjançant tancaments indesmontables i opacs. Entre els tancats 

s’inclouen els miradors, les tribunes i altres similars; entre els 
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semitancats les galeries, les baranes i altres similars; i entre els 

oberts, els balcons i les terrasses. 

2. La superfície en planta dels cossos sortints tancats (miradors) 

computarà a efectes de l’índex d’edificabilitat neta o de l’intensitat 

de l’edificació i de la superfície útil i edificada. En els cossos 

sortints semitancats només deixarà de computar, a efectes de 

càlcul de la superfície de sostre edificable, la part que resulti 

oberta per tots els seus costats a partir d’un pla paral·lel de la 

línia de façana.  

Els cossos sortints no tancats o oberts no computaran a efectes 

del càlcul de la superfície, pero sí en canvi en lo referent a 

ocupació màxima en planta baixa i a separacions de límits de la 

parcel·la. 

3. S’entén per “planta límit de vol” el pla normal a la façana que 

limita el vol de tot tipus de cossos sortints en planta pis. Aquest 

pla límit de vol es situa a un metre de la mitjaneria. 

4. El vol màxim del cossos oberts sortints no podrà excedir d’un 

metre, excepte en el casc antic que tingui normativa especual. 

Art. 47.Art. 47.Art. 47.Art. 47.    ELEMENTS SORTINTS. S’entén per elements sortints els que 

sobresurtint del pla de façana no siguin habitables, tals com 

cornisses, revestiments o similars. 
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El vol dels elements sortints tindrà igual limitacions que les dels 

cossos sortints, sense excedir mai de la dècima part de l’ample 

de la vorera,ni de 0,30 m en cap cas. 

Art. 48.Art. 48.Art. 48.Art. 48.    PATIS DE LLUMS. Les dimensions i superfícies mínimes 

obligatòries dels patis de llums interior vindran en función de 

l’altura del pati. Les seves dimensions seran tals que permetin 

inscriure en el seu interior un cercle de diàmetre igual a un sisé 

de l’altura total de l’edifici, amb un mínim de tres metres. Excepte 

en la zona del casc antic en que podrà reduir-se dos metres. 

Art. 49.Art. 49.Art. 49.Art. 49.    PATI PETIT. . . . És el volum no edificat a la ventilació exclusiva de 

les peces tipus bany o aseo. Hauran de ser registreables i de tal 

forma que pugui inscriure’s un cercle de diàmetre mínim de 0,80 

metres. 

Art. 50.Art. 50.Art. 50.Art. 50.    XEMENEIES DE VENTILACIÓ. L’ús d’aquests conductes de 

ventilació forçada es permetran sempre que reuneixin els 

requisits mínims de les Normes Tecnològiques de l’Edificació del 

Ministeri de la Vivenda, per la ventilació exclusiva de banys i 

aseos. 

 

3. 33. 33. 33. 3     CONCLUSIÓ CONCLUSIÓ CONCLUSIÓ CONCLUSIÓ    

Amb l’esborrany del POUM i els acords entre el Propietari i l’Ajuntament, es pot 

donar per positiu l’estudi d’aquest apartat. 
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IV. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI IV. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI IV. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI IV. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI     

    

4.14.14.14.1    Història del MaresmeHistòria del MaresmeHistòria del MaresmeHistòria del Maresme    

 

    

    

La poblacióLa poblacióLa poblacióLa població. El Maresme és la quarta comarca del país pel nombre d’habitants 

(420.521 hab) després del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i aplega 

el 5,71% de la població de Catalunya. El seu creixement demogràfic ha estat 

espectacular al llarg de les dues darreres dècades del segle XX, i s’explica per la 

proximitat de la ciutat de Barcelona, la xarxa de comunicacions i l’atractiu del seu marc 

físic. Entre el 1981 i el 2003 guanyà 124.746 hab, xifra que representa un creixement 

del 49,3%, mentre que els increments parcials més grans es produïren en els 

quinquennis de 1991-96 (8,8%) i 1996-2001 (11,5%). 

El Maresme és, una de les comarques més joves del país, tot i que amb una 

important població adulta. 

Sant Vicenç de Montalt 
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L’economia. L’economia. L’economia. L’economia. L’activitat econòmica del Maresme és força diversificada. 

L’agricultura s’ha tecnificat, hi ha un predomini de la indústria del gènere de punt i els 

darrers anys del segle XX s’ha consolidat la tendència cap a la terciarització (sector 

turístic i comercial) i s’ha intensificat l’aprofitament urbà del territori. El PIB comarcal va 

passar de 2 766 M€ (1996) a 3 395 (2002), mantenint sempre una tendència positiva. 

El sector primari aporta el 2,9% (2002) al PIC comarcal, la indústria el 28,9%, la 

construcció el 7,7%, i els serveis el 60,4%; a excepció del valor de la indústria, tots els 

percentatges estan per sobre de les mitjanes del PIB per sectors de Catalunya. Bona 

part de la població ocupada, principalment del sector de serveis, es desplaça 

diàriament al Barcelonès i, en menor nombre, al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, 

la Selva i el Baix Llobregat. 

 

L’agricultura, la ramaderia i la pesca.L’agricultura, la ramaderia i la pesca.L’agricultura, la ramaderia i la pesca.L’agricultura, la ramaderia i la pesca. El Maresme té una superfície agrària de 

17.255 ha (1999), que són el 43,5% de la superfície total. D’aquestes, 3.863 ha 

corresponen a superfície agrícola utilitzada (22,4% de la superfície agrària), amb un 

clar predomini de terres llaurades (3.711 ha) i un escàs percentatge de pastures 

permanents (152 ha). La superfície forestal (2001) ocupa 22.345 ha (56,3% del total 

comarcal). La major part de les terres agrícoles (70%) són dedicades al regadiu. Els 

conreus més estesos són els de tipus herbaci, especialment les hortalisses (1.344 ha) i 

les flors i les plantes ornamentals (414 ha), majoritàriament d’hivernacle; també hi són 

importants els cereals (638 ha), els conreus farratgers (452 ha) i les patates (103 ha). 

Entre els conreus llenyosos cal esmentar els fruiters (243 ha) i la vinya (230 ha), que 

dóna origen als vins i les caves de la denominació d’origen Alella.  
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El Maresme és una de les comarques menys ramaderes de Catalunya, tot i que 

hi té una certa importància l’aviram i el bestiar boví i el porcí. Pel que fa a la pesca, 

representa el 8,70% de les captures del país. Tot i que el port d’Arenys de Mar és el 

que concentra més activitat, el de Mataró també té instal·lacions pesqueres. Pel valor 

de la producció, les flors i plantes ornamentals proporcionen el 55,4% del PIB del 

sector primari (2002), les hortalisses el 31,4% i la pesca marítima el 5,9%. 

 

La indústria.La indústria.La indústria.La indústria.    El Maresme és una de les comarques més industrialitzades de 

Catalunya. El sector secundari és present gairebé a tots els municipis, encara que en 

cap cas no es tracta de grans complexos insdustrials sinó més aviat de petites i 

mitjanes empreses. Tot i la creació d’algunes zones industrials, com les establertes a 

Mataró, Malgrat, Argentona, Cabrera, Vilassar de Dalt i Dosrius, el sector té limitada la 

seva expansió per la poca disponibilitat de sòl apte per a instal·lació de grans 

indústries. La comarca s’ha especialitzat sobretot en el sector téxtil, bàsicament de 

gènere de punt (s’hi fabrica el 60% de la producció de l’estat), però també hi tenen 

importància la fabricació de materials de construcció, de metal·lúrgia, la química i la 

farmacèutica (amb fàbriques pertanyents a grups multinacionals com ara els 

Laboratoris Cusí), els cuirs i les arts gràfiques. D’altra banda, la comarca ocupa moltes 

persones en sectors indutrials minoritaris, com ara el vidre, la ceràmica o la fusta. Pel 

valor de la producció, el subsector del tèxtil, cuir i calçat proporciona el 31,8% del PIB 

industrial de la comarca (2002), el químic 15,5% i el d’aliments, begudes i tabac el 

9,2%. 
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L’ocupació terciària al Maresme és important i en procés de creixement. El 

subsector principal és el del comerç, seguit de l’hoteleria.A més de les fires més 

tradicionals i conegudes arreu, com ara la Fira de Ceràmica i Terrisa-Fira del Càntir 

d’Argentona (1951), els darrers anys del segle XX se n’han consolidat d’altres a 

Tordera, Calella, Cabrils i Mataró. Aquests anys també han aparegut fires noves com 

ara les Jornades Ambientals de Cabrils (1999), la Fira de la Cirera d’en Roca (2000), a 

Arenys de Munt, El saló Boda de Mataró i el Maresme (1993), la Fira dels Bolets 

(1996), la Fira del Volant (2000) o Habitàclia Maresme (2001) a Mataró. La comarca, 

especialment l’Alt Maresme, té una oferta hotelera dirigida majoritàriament a un 

turisme de sol i platja. Disposa d’un gran nombre d’establiments hotelers, és la tercera 

comarca catalana amb més places hoteleres després de la Selva i el Barcelonès. 

 

Els equiments i la cultura.Els equiments i la cultura.Els equiments i la cultura.Els equiments i la cultura. A tots els municipis hi ha centres, públics o privats, 

per a impartir educació infantil i primària. Així mateix, és possible cursar estudis de 

secundària i batxillerat a més de la meitat dels municipis de la comarca, mentre que 

els estudis de formació professional només es poden dur a terme en centres de nou 

municipis. Pel que fa als estudis universitaris, la comarca té dos centres, tots dos al 

cap comarcal, i dos centres d’ensenyament universitari especialitzats en turisme i 

hosteleria, a Mataró i Sant Pol de Mar. 

La comarca disposa d’11 centres hospitalaris (1.287 llits), dos dels quals són 

centres integrats en la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública: l’Hospital de Mataró i 

l’Hospital de Sant Jaume de Calella. 
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Actualment, el Maresme té cinc ports esportius: el Masnou, Premià de Mar, 

Sant Andreu de Llavaneres (port Balís), Arenys de Mar i Mataró. 

Altres instal·lacions d’oci són tres camps de golf de 18 forats i dos parcs 

aquàtics. L’any 2000 s’inaugurà a Mataró un centre comercial “Mataró Parc”, amb una 

superfície de 140.540 m2 i amb 112 establiments. 

L’oferta cultural és àmplia i repartida arreu. Els museus de creació més recents 

són la Fundació Palau i Fabre (2003) a Caldes d’Estrac, que té com a vocació 

conservar, exhibir i difondre el fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou (2001), reformat i traslladat a l’Edifici Centre, i 

el Museu de l’Estampació de Premià de Mar. L’any 1997 s’inaugurà la Biblioteca 

Pompeu Fabra de Mataró, instal·lada en un edifici que aprofita l’energia solar; també a 

Mataró hom inaugurà les instal·lacions de l’Arxiu Històric Comarcal a l’edifici de Can 

Palauet. L’antiga fàbrica Calisay d’Arenys de Mar va ser reconvertida en local 

d’activitats culturals i consta d’un auditori i diverses sales d’actes. 

    

Comunicació.Comunicació.Comunicació.Comunicació.  

L’autopista del Maresme C-32 (Girona-

Barcelona) travessa tota la comarca, amb 

sortides a tots els municipis. La C-60 es una 

autovía que comunica Mataró amb 

Granollers (Vallès Oriental). Es 

complementa amb la Nacional II que recorre tota la costa de la comarca de punta a 

punta i les carreteres comarcals que en general estan ben conservades. El tren de 
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rodalies de Renfe (línia C1 L’Hositalet – Maçanet Massanes) recorre tota la costa amb 

parades en el 85% de les poblacions, gràcies a la geografia estirada de la comarca. 

També hi ha un gran número de línies d’autobusos amb altes freqüències, que uneixen 

els diferents municipis així com la ciutat de Barcelona. Cal destacar l’existència d’un 

bus nit. 

    

    

4.24.24.24.2    Història de Sant Vicenç de MontaltHistòria de Sant Vicenç de MontaltHistòria de Sant Vicenç de MontaltHistòria de Sant Vicenç de Montalt    

    

Situació i presentació.Situació i presentació.Situació i presentació.Situació i presentació. Sant Vicenç de Montalt és un municipi de la comarca del 

Maresme, situat virtualment en el seu centre geogràfic i abraça una superfície que va 

des de vora el mar fins al cim del Montalt, de 595 metres d’altitud.  

Té una població de 5.600 habitants, i està situada a 35 Km de la ciutat de 

Barcelona. Disposa d’una superfície de 8 Km2 i llinda al Nord amb el terme d’Arenys de 

Munt; al Sud amb el Mar Mediterrani; a l’Est amb el terme d’Arenys de Mar i de Caldes 

d’Estrac, i a l’Oest amb el terme de Dosrius i el de Sant Andreu de Llavaneres. 

La part alta del nucli és travessada per la carretera de Cornellà a Fogars de la 

Selva, que ve de la banda de Mataró i de Sant Andreu de Llavaneres, es dirigeix cap a 

Arenys de Munt i, tot serpentejant, en sentit més aviat paral·lel al mar, enllaça totes 

aquestes poblacions. 
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Història.Història.Història.Història. El topònim de Montalt, apareix per primera vegada l’any 1017 en un 

document exhumat, on consta l’existència d’un castell de Mont Alt, que hauria tingut un 

extens terme entre la riera de Caldes i l’origen d’Argentona (Dosrius). 

No trobem constància del municipi fins al segle XI. En el segle XII, es troben 

documents que aproven la famosa Església de Sant Vicenç. Aquesta església, 

inicialment va ser una parròquia i després va formar part de la de Sant Andreu de 

Llavaneres. Ambdues, formaven part del Castell de Mataró; però fins l’any 1552 no van 

conseguir emancipar-se. Felip III de Castell, l’any 1599, va concedir a la parròquia de 

Sant Vicenç el formar part del consell municipal separat del de Llavaneres. 

 

Les comunicacions.Les comunicacions.Les comunicacions.Les comunicacions. La costa és baixa i arenosa, resseguida modernament per 

la carretera Nacional II de Barcelona a França (antic Camí Ral) i per la línia del 

ferrocarril de Barcelona a Girona; dins la característica formació de barris marítims del 

Maresme a partir del segle XVIII, paral·lels als pobles “de dalt”, protegits fins aleshores 

de la pirateria, es formà el petit barri de les Ànimes, que no prosperà per la proximitat 

del nucli urbà de Caldes d’Estrac (la zona urbana de Caldes s’estén en una bona part 

pel sector marítim dins el terme de Sant Vicenç de Montalt). Des de la carretera N-II hi 

ha un brancal d’uns 2 Km que porta al poble de Sant Vicenç, i al Nort d’aquest mateix 

nucli i en direcció Oest-Est passa la carretera local de Mataró a Arenys de Munt. 

També disposa de l’autopista  C-32 (Barcelona a Girona) i la carretera comarcal BV-

5031. Té l’estació de tren (Renfe) de Caldes d’Estrac, la qual s’enllaça amb un autobús 

regular. 
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L’economia. L’economia. L’economia. L’economia. La zona muntanyosa manté els boscos de pins i alzines, que 

envoltaven les clarianes on es trobaven les masies; les noves urbanitzacions, 

generalment de bona qualitat residencial, no han malmès aquests boscos. 

L’agricultura, que havia estat una de les activitats bàsiques de la població, s’ha vist 

reduïda fins a 35 ha d’horta davant la creixent funció de zona de segona residència i 

estiueig. Han desaparegut les vinyes que s’enfilaven pels vessants de la muntanya i es 

mantenen en petita mesura els productes hortícoles tradicionals (maduixes, 

hortalisses, arbres fruiters) i també els planters. Actualment l'ocupació majoritària són 

els serveis, que ocupen el 68% de la població activa; en segon lloc, la indústria ocupa 

el 22%, i, en tercer lloc, la construcció n'ocupa el 8%. L'agricultura, que ha estat 

l'activitat tradicional juntament amb l'artesania, ocupa un lloc marginal amb un 2%. 

Antigament l'agricultura era una de les principals activitats del territori, però avui s'ha 

vist reduïda a causa de la conversió del municipi en lloc de segones residències i 

estiueig. Les vinyes han desaparegut i amb dificultats es mantenen productes com les 

maduixes o algunes hortalisses. 

L’antiga tradició de les puntaires comportà la creació d’una petita indústria tèxtil 

que es manté dins unes discretes dimensions (5 empreses o tallers familiars). La 

indústria de la construcció, que havia assolit un bon desenvolupament els anys 

seixanta i a l’inici dels setanta, sofrí la crisis general dels darrers anys, però a partir de 

mitjan decenni dels vuitanta el ritme ha estat de nou positiu gràcies, en part, a la 

normativa que regula i empara les zones urbanes. Una bona part de la població activa, 

calculada el 1979 en 380 persones i el 1990 en 570, treballa en municipis veïns, tant 

en el sector industrial com en el de serveis. 
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La funció residencial es troba molt diferenciada entre el sector septentrional del 

terme i el marítim.    Al primer hi ha urbanitzacions de molta categoria, com 

Supermaresme, Rocaferrera, la Plana d’en Manent i Can Pi i alguns gran xalets de 

luxe (es destaca el de la familia Balañà, obra d’Antoni Bonet i Castellana), mentre que 

a la façana marítima hi ha grans blocs d’apartaments entre els jardins de l’antic 

convent de germans gabrielistes i el barri de les Ànimes (Montal Parc). 
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La poblacióLa poblacióLa poblacióLa població. La població (santvicentins) era relatiament important ja al segle 

XV, quan encara depenia eclesiàsticament de Sant Andreu de Llavaneres: 45 

parroquians o focs (unes 225 persones) el 1421. Al segle XVIII es duplicà gairebé la 

població (de 385 hab el 1718 a 641 hab el 1787), però des d’aleshores restà molt 

estacionària (682 hab el 1860, 658 hab el 1900) fins al segle XX, que ha tingut un 

procés demogràfic de signe generalment positiu, especialment els darrers anys. 
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El poble de Sant Vicenç de MontaltEl poble de Sant Vicenç de MontaltEl poble de Sant Vicenç de MontaltEl poble de Sant Vicenç de Montalt. Es troba a 142 m d’altitud, al sector interior 

del terme, al peu de les muntanyes, enlairat en un turó prop de la riera de Sant Vicenç, 

dominant la mar. Conserva el caràcter tradicional, amb cases antigues (dels segles 

XVIII i XIX) que s’anaren agrupant prop de l’església en carrers costeruts centrats per 

la plaça on hi la casa del comú. A la dreta de la riera hi ha un antic raval i vers llevant, 

prop de la carretera d’Arenys de Munt, s’ha creat el barri d’habitatges de Montalnou. 
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L’església parroquial de Sant Vicenç de Montalt (dita abans de Caldes o de 

Llavaneres) fou bastida damunt la primitiva a la fi del segle XVI, arran de la 

independència com a parròquia. S’inicià el 1591 (fou contractat el mestre de cases 

Dionís Torres de Calella) dins l’estil gòtic tardà, freqüent encara a l’època. És d’una 

nau, amb campanar de torre quadrat i té fortificacions que encara dominen la façana; 

el portal, simple, renaixentista, coronat per un frontó triangular, és del 1598, obra de 

Pierre Dalquer. El magnífic retaule renaixentista-barroc d’Agustí Pujol (1616-18), fet en 

col·laboració amb Gabriel Munt i Sebastià Carbonell, d’una banda, i els retaules del 

Roser, obra de Domènec Rovira (1648) i Josep Tremulles, de Sant Isidre, obra de Pau 

Costa (1704), ambós magnífiques mostres del barroc, de l’altra, foren cremats amb 

altres objectes d’art el 1936. De la parròquia depèn el Casal del Dalme, un dels 

centres d’activitats locals, entre les quals figura l’orfeó, que manté les tradicional 

caramelles. Hi ha un casal d’avis i una zona poliesportiva on es destaca el camp de 

futbol, la piscina i les pistes de tennis, a més de clubs esportius privats i un camp de 

golf.  

Entre les cases més notables del nucli urbà hi ha la de la família Móra, de 

propietaris locals, que heretà el títol del marquesat de Casa Riera (creat per a Felip 

Riera i Rosés, financer i diputat a corts el 1833), i emperantada amb l’actual reina 

Fabiola de Bèlgica; la masia de Can Brunet, amb una torre de defensa quadrada; la 

casa dita La Mongia, amb una notable torre medieval; Can Coll (o Can Rams) a 

l’entrada de la població; i d’altres, algunes de les quals renovades per famílies 

barcelonines com a cases de residència secundària. Al sector més pròxim a la mar hi 

ha l’antic convent dels germans gabrielistes, voltant d’un gran parc, amb la notable 
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torre del Baró. Al Passeig del Marqués de Casa Riera, continuació del passeig marítim 

de Caldes d’Estrac, hi ha notables torres modernistes i del començament del segle XX, 

algunes de les quals han estat lamentablement substituides per blocs d’apartaments. 

Sant Vicenç celebra la festa major d’hivern pel gener (el dia 22) i la festa major d’estiu 

per l’agost (el dia 15). 

    

Altres indrets del termeAltres indrets del termeAltres indrets del termeAltres indrets del terme. Dins el terme hi ha un bon nombre de masos antics, 

alguns restaurats. Del Mas Milans del Bosc procedeix el llinatge homònim, que donà 

militars destacats a partir de Francesc Milans de Bosch (1769-1834), guerriller 

important en la guerra del Francès (lluità contra les tropes napoleòniques prop de 

Girona, a Sabadell i al Maresme) i després, ja general, líder del moviment liberal al 

costat del general Lacy (hagué d’exiliar-se diverses vegades); el seu fill Llorenç Milans 

del Bosch (1820-1880) fou militar i lluità també amb els liberals (amic de Prim, s’alçà 

contra Isabel II i fou capità general de Castella arran de la Revolució de 1868); el seu 

nebol Joquim Milans del Bosch (1854-1936) capità general de Catalunya (1918-1920), 

milità en canvi durant la Dictadura al costat de Primo de Rivera i des del càrrec de 

governador civil de Barcelona (1924-1930) reprimí el catalanisme; el capità general de 

València Jaime Milans del Bosch (1915-1997) es destacà en el fallit cop d’estat del 23 

de febrer de 1981. Altres masos importants són Can Miser (amb esgrafiats notables a 

la façana), Can Móra de Dalt, Can Riera, la Casa Nova, Can Montalt, Can Solà, Can 

Sègal i Can Berto. 
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4.34.34.34.3    ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL ECONÒMICA DE ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL ECONÒMICA DE ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL ECONÒMICA DE ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL ECONÒMICA DE 

L’HABITATGE A CATALUNYAL’HABITATGE A CATALUNYAL’HABITATGE A CATALUNYAL’HABITATGE A CATALUNYA    

 

4.3.14.3.14.3.14.3.1    L’habitatge i el context econòmic i social de CatalunyaL’habitatge i el context econòmic i social de CatalunyaL’habitatge i el context econòmic i social de CatalunyaL’habitatge i el context econòmic i social de Catalunya    

L’any 2008 es va confirmar el canvi de tendència que l’economia catalana 

havia començat a mostrar el 2007. Després de gairebé una dotzena d’anys amb 

creixements anuals del PIB progressius, amb una mitjana superior al 3%, el 2008, el 

creixement s’ha reduït i s’ha limitat a una taxa del +0,9. A entrar en aquest context 

recessiu, el sector de la construcció hi ha contribuït de manera decisiva. La 

construcció, que havia estat un dels motors principal de l’economia, amb una taxa de 

creixement mitjà anual, del 5,4% i un increment acumulat entre el 1998 i el 2007 del 

68% - pràcticament el doble que l’experimentat pel PIB general-, ha entrat en recessió, 

amb una evolució negativa del        -2,5% l’any 2008. La frenada ha estat especialment 

accentuada en el subsector de l’edificació residencial, el qual ha patit una caiguda del 

–16,7%, després d’un creixement acumulat en el període 1998-2007, del 130% (més 

de tres vegades superior al del PIB global).  

Des de la perspectiva del mercat laboral, la dràstica caiguda d’activitat en el 

sector de la construcció, caracteritzat com està per l’ús intensiu de mà d’obra, ha tingut 

un fort efecte perniciós en l’ocupació, amb una pèrdua directa de més de 88.000 llocs 

de treball durant el 2008. 

Una de les conseqüències immediates d’aquesta pèrdua de llocs de treball, ha 

estat l’increment de la morositat en el retorn de préstecs hipotecaris per la compra 

d’habitatge. En efecte, l’atur ha vingut a afegir-se a un augment de les dificultats de les 



 

PFC  IV. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI 

  

 

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 40 - 

llars per pagar els seus habitatges, que ja s’havia començat a manifestar a mesura 

que havien anat incrementant-se els tipus d’interès hipotecaris. Segons dades del 

Banc d’Espanya, a nivell de l’estat espanyol, la morositat hipotecària global ha passat 

del 0,92%, a finals de l’any 2007, al 3,37% a finals de l’any 2008. Els creixements més 

acusats es detecten en el sector de les activitats immobiliàries amb una morositat del 

6,1% seguida pel sector de la construcció amb un 4,9% una mica més moderada els 

préstecs per a la comprar d’habitatges amb un 2,4%. 

    

Evolució de la morositat en el sector immobiliari a Espanya (2003Evolució de la morositat en el sector immobiliari a Espanya (2003Evolució de la morositat en el sector immobiliari a Espanya (2003Evolució de la morositat en el sector immobiliari a Espanya (2003----2008).2008).2008).2008).    

    

 

Els indicadors directes del sector de l’habitatge observats durant el 2008 

confirmen clarament aquesta greu situació que afecta al sector de l’habitatge de 

Catalunya. 
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• Els habitatges iniciats (visats), que ja havien començat una tendència 

descendent l’any 2007, enguany no han arribat a superar les 28.000 unitats, 

sent la segona xifra d’inicis d’obra més baixa de la sèrie documentada pels 

visats dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics des de l’any 1983. La 

caiguda d’activitat que això ha suposat és del 68%, respecte a l’any anterior. 

• En l’àmbit financer, el nombre de 116.303 nous préstecs hipotecaris per a 

compra d’habitatge suposa també un important decrement del –40,5%. La 

quantia mitjana de les hipoteques, ha passat dels 184.061 € de 2007, als 

167.748 € el 2008, fet que equival a una reducció del –10,1%, en part deguda 

al descens dels preus dels habitatges, però en part, a la menor proporció de 

préstec respecte del valor del bé hipotecat. Pel que fa als tipus d’interès, tot i 

el favorable comportament de l’euribor a partir de juliol, que l’ha situat al 

3,45% a desembre de 2008, el tipus mitjà aplicat per les entitats bancàries als 

crèdits immobiliaris s’ha incrementat fins el 5,89%. 

• En el mercat immobiliari, s’enregistren evidents dificultats en l’execució 

d’operacions de compravenda i que no fan preveure una millora a curt 

termini: 

• Les transmissions d’habitatges en el mercat, tant d’obra nova com 

de segona mà s’han reduït de forma substancial des de mitjans de 

l’any 2006, i segons les dades publicades pel Col·legi de 

Registradors, durant el 2008 han caigut un 44,3%, passant de 

111.482 operacions, el 2007, a 62.090 el 2008. 
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• El termini mitjà de comercialització d’una promoció ha arribat a la 

xifra rècord de 41 mesos a finals del 2008, quan l’any 2005 era de 

només 14 mesos. 

• Els preus d’oferta dels habitatges, a finals del 2008 han enregistrat 

pèrdues molt més significatives tant en el mercat d’obra nova, com 

de segona mà. El preu mitjà de Catalunya, d’un habitatge d’obra 

nova, ha baixat un –7,3% per situar-se en 3.252 €/m2 construït, i el 

d’un habitatge de segona mà en els municipis estudiats, un –7,9%, 

per situar-se en 3.385 €/m2. I és només en el mercat de lloguer on, 

malgrat l’important increment d’oferta, els preus continuen a l’alça, 

per bé que amb una evident moderació o pràcticament fre, 

respecte les dinàmiques dels anys anteriors: la pujada registrada 

al quart trimestre de l’any ha estat de l’1,1%. 

• El nombre de mesos necessaris per a vendre una promoció 

d’habitatges de primera mà, i l’opinió dels agents de la propietat 

immobiliària, en relació al mercat de segona mà, assenyalen un 

allargament molt important dels períodes de maduració de les 

operacions de compravenda. 

 

És important assenyalar que el descens en els preus de l’habitatge d’obra nova 

i la reducció del tipus d’interès mitjà hipotecari a partir del segon semestre ha 

possibilitat un lleu descens en l’esforç econòmic per accedir a un habitatge. Així 

l’esforç econòmic per accedir a un habitatge nou a Barcelona és del 88,2% dels 
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ingressos, a l’entorn metropolità de Barcelona del 60,6%, i del 45,9% als municipis de 

la resta de Catalunya. 

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    La construcció d’habitatgesLa construcció d’habitatgesLa construcció d’habitatgesLa construcció d’habitatges    

    

a)a)a)a)    L’evolució generalL’evolució generalL’evolució generalL’evolució general    

Durant l’any 2008, l’activitat en el sector de la construcció d’habitatges ha patit 

una constricció com mai s’havia vist amb anterioritat, una davallada de l’activitat que 

es pot qualificar d’aturada tècnica. D’aquesta forma, els 27.569 habitatges que s’han 

visat durant tot l’any 2008 suposen una reducció en els inicis d’obres del –67,8% 

respecte dels 85.515 habitatges iniciats durant l’any anterior, fins i tot inferiors als 

32.497 habitatges que es van iniciar durant el primer trimestre de 2007. Així s’ha 

passat, en només dos anys, de la xifra rècord en el nombre d’inicis d’obres mai 

assolides a Catalunya amb els 127.111 habitatges iniciats el 2006, a la segona xifra 

d’inicis d’obra més baixa de la sèrie documentada pels visats dels col·legis 

d’aparelladors i arquitectes tècnics des de l’nay 1983 – l’any 1984 els visats van ser 

26.294 -. 

L’evolució trimestral reflecteix com l’activitat s’ha anat reduint al llarg de l’any, 

des dels 11.411 habitatges iniciats durant el primer trimestre de l’any, fins a un llindar 

mínim que es situa en menys de 5.000 habitatges iniciats per als dos darrers 

trimestres de l’any. Una tendència que no permet esperar una significativa recuperació 

de l’activitat en el curt termini. 
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En canvi, pel que fa als habitatges acabats, durant el 2008, s’ha assolit la xifra 

absoluta de 71.007 unitats, el que significa una reducció de tan sols un –10,8% menys 

que l’any anterior. Una xifra d’acabaments d’obres que es manté, com és lògic, força 

elevada atès l’important nombre d’habitatges iniciats els anys anteriors, però que 

incorpora un alentiment en les fases d’acabament de les obres en curs. 

 

b)b)b)b)    Distribució territorialDistribució territorialDistribució territorialDistribució territorial    

La davallada dels inicis d’obres ha estat generalitzada arreu del territori, 

malgrat que la intensitat d’aquesta baixada d’activitat ha mostrat diferències provincials 

significatives: 

• Tarragona, amb tan sols 3.707 habitatges iniciats, ha patit el descens més 

important en el nombre d’habitatges visats, amb una caiguda de l’activitat del 

–78,0%. 

• La demarcació de Barcelona, amb 14.486 habitatges iniciats, també ha 

experimentat un fort decreixement de l’activitat, d’un –67,2%, molt semblant a 

la mitjana. 

• Lleida, amb 3.337 habitatges iniciats, ha protagonitzat un descens del –

66,2%. 

• I finalment, Girona, ha estat la província on la davallada de l’activitat ha estat 

més suau, malgrat que els 6.039 habitatges iniciats signifiquen una variació 

anual del –58,8%. 
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En el mateix sentit, l’anàlisi de la distribució de la construcció per grups de 

comarques homogènies, segons la seva ubicació o el destí majoritari dels seus 

habitatges, evidencia que l’aturada de l’activitat en el sector de la construcció 

residencial ha estat generalitzada a tot el terrotori. En aquest sentit només podem 

destacar algunes diferències de matís: 

• La desacceleració més accentuada ha estat a les comarques de l’interior, 

amb una caiguda dels inicis d’obres del –74,5% i 4.671 habitatges iniciats. 

Aquestes comarques perden 4,5 punts en la quota dels habitatges totals 

iniciats a Catalunya. 

• Les comarques turístiques, on s’han iniciat 6.575 habitatges, han patit un 

descens del –69,5%. I amb aquest descens, aquestes comarques perden 

gairebé un punt i mig en la seva quota dels habitatges totals iniciats a 

Catalunta, respecte l’any anterior. 

• Les àrees urbanes també han protagonitzat un fort descens en l’inici d’obres, 

amb un –64,3%. En aquest descens ha influït la davallada del mateix ordre 

que han experimentat les comarques de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (-

64,8%). Malgrat això, les importants desacceleracions sofertes en la resta 

d’àrees fan que les àrees urbanes guanyin pes en el conjunt de la construcció 

de Catalunya, fins a representar el 59,2% del conjunt de l’obra. 

 

En un anàlisi del cicle dels darrers deu anys, s’aprecia com les àrees urbanes 

que havien passat a tenir un pes del 70% de la producció d’habitatges l’any 1997 al 

53,4% l’any 2007, l’any 2008 han recuperat part de la quota de mercat situant-se 

gairebé en el 60% del conjunt de Catalunya. Mentre que les zones turístiques i les 
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comarques de l’interior, que havien crescut continuadament la seva representació 

durant tot el cicle expansiu, han perdut pes específic aquest darrer any, situant-se en 

el 23,8% i 16,9% respectivament. 

 

c)c)c)c)    Intensitat de construccióIntensitat de construccióIntensitat de construccióIntensitat de construcció    

La intensitat de la construcció és l’anàlisi que relaciona la producció 

d’habitatges amb el nombre d’habitants i facilita una comprensió més precisa de la 

importància relativa de la construcció segons les zones. En aquest sentit, la intensitat 

mitjana de la construcció a Catalunya el 2008 ha estat de 3,7 habitatges iniciats per 

cada 1.000 habitants, el que significa una forta caiguda respecte als gairebé 12 

assolits l’any anterior. 

Un dels símptomes de la retracció en l’activitat de la construcció el trobem en el 

fet que, per primera vegada després de molts anys, en cap de les comarques de 

Catalunya s’hagin iniciat obres per sobre dels 25 habitatges/1.000 habitants. I només 

quatre hagin presentat intensitats entre els 10 i els 25 habitatges iniciats per 1.000 

habitants – el Pallars Sobirà 22,8; el Pallars Jussà 18,7; la Cerdanya 15,7 i el Baix 

Empordà 12,2. 

En canvi, en la gran majoria de comarques (37) s’han enregistrat índexs per 

sota del 10 habitatges iniciats per cada 1.000 habitants; entre elles, 18 comarques es 

troben per sota del nivell considerat com suficiente per assegurar les necessitats de 

creixement demogràfic – 5 habitatges per 1.000 habitants – el Baix Penedès, la 

Segarra, l’Alt Penedès, el Tarragonès, el Solsonès, Osona, les Garrigues, l’Alt Urgell, 
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el Pla de l’Estany, el Baix Camp, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l’Alt Camp, 

l’Anoia, el Maresme, el Baix Llobregat, el Barcelonès i la Conca de Barberà. 

A nivell municipal, la nova dinàmica d’aturada tècnica que caracteritza el sector 

de la construcció residencial ha reduït dràsticament el nombre de municipis amb taxes 

altes d’intensitat en la promoció – més de 25 habitatges construïts per cada 1.000 

habitants i més de 100 habitatges iniciats, que ha passat del 98 de l’any 2007, als 12 

actuals. 

• Entre aquests municipis, dos han assolit índexs superiors als 50 

habitatges/1.000 habitants: la Pobla de Segur i Alp, tots dos municipis de 

muntanya. 

• Una desena han assolit índexs entre 25 i 50 habitathes per 1.000 habitants. 

En aquest grup hi trobem municipis turístics i de costa com l’Aldea, Tossa de 

Mar i Calonge, municipis dels entorns metropolitans de Tarragona, Lleida i 

Girona com: Constantí, Riudoms, Alguaire, Alcarràs, Almacells i Sarrià de 

Ter; a més del municipi de Sant Adrià del Besòs de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

• I cap municipi ha assolit índexs superior als 100 habitatges iniciats/1.000 

habitants com venia sent una realitat habitual aquests últims anys. 

 

En sentit contrari, la present conjuntura, ha fet augmentar de forma 

considerable el nombre de municipis amb índexs de construcció baixos, per sota de 6 

habitatges iniciats/1.000 habitants, els quals han passat dels 21 del 2007 als 54 

d’enguany. Val la pena assenyalar que entre tots aquests municipis hi trobem la ciutat 

de Barcelona i molts dels municipis del seu entorn metropolità; també hi trobem les 
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tres capitals de província: Lleida, Tarragona i Girona; capitals comarcals importants 

que havien albergat una important activitat productiva durant els darrers anys. 

 

4.3.34.3.34.3.34.3.3    Finançament de l’habitatgeFinançament de l’habitatgeFinançament de l’habitatgeFinançament de l’habitatge    

    

L’any 2008 s’ha caracteritzat per la crisi internacional del sistema financer que 

ha restringit les possibilitats de finançament d’empreses i particulars a nivells mai 

vistos en les darreres dècades. Les condicions financeres en el mercat hipotecari han 

canviat radicalment. Així les facilitats de crèdit creixents que havien caracteritzat el 

sector ja són història, i durant el darrer any s’han tornat a generalitzar condicions 

d’avaluació de risc rigoroses en totes les noves operacions de concessió d’hipoteques, 

que limiten el finançament estrictament a un màxim del 80 per cent del valor de taxació 

de l’immoble, i exigeixen garanties i/o avals importants per a la seva concessió. 

 

Al mateix temps el preu del diner ha patit un comportament força diferenciat al 

llar de l’any. Així, durant la primera part de l’any, concretament fins al mes de 

setembre, l’euribor havia continuat la seva dinàmica alcista iniciada a finals de 2005, 

arribant a assolir tipus d’interès de fins el 5,393% a mitjans de julio, el que va situar 

moltes economines en risc d’impagament dels seus préstec hipotecaris. A l’inici de la 

tardor, l’índex de referència en el mercat interbancari ha estat retallat en successives 

ocasions, en un intent de reactivar el crèdit i l’activitat econòmica, fins arribar l’euribor 

a finals de l’any 2008 al 3,452% (i el mes d’abril de 2009 al seu nivell més baix amb un 

1,771%); alleugerint l’esforç mensual de les famílies que han fet la revisió de les seves 
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hipoteques en els darrers mesos. En aquest sentit, durant els darrers dotze mesos, les 

fortes dificultats per la concessió de crèdit, la manca de confiança interbancària 

resultat de la crisis financera internacional s’han afegit a la reducció en els preus de 

l’habitatge i d’aquesta manera han estat el motiu principal de limitació de les decisions 

de compra en el mercat lliure de gran part de les llars demandants d’habitatges. 
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Tanmateix aquest descens del preu del diner encara no s’ha traslladat al tipus 

d’interès de les noves hipoteques constituïdes per a compra d’habitatge, de forma que 

el tipus aplicat pel total d’entitats bancàries l’any 2008 s’ha elevat fins el 5,89%, quan 

el mateix paràmetre l’any anterior havia estat del 5,56%, malgrat la reducció dels tipus 

de referència. En aquest cas la dilació en el trasllat dels descensos dels referencial al 

mercat hipotecari també es deu a la manca de confiança que ha caracteritzat el mercat 

interbancari el 2008. 

 

 

* Les dades del 2009 són 
fins el mes d’abril. 



 

PFC  IV. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI 

  

 

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 50 - 

Evolució dels tipus d’interès del mercat hipotecari. 2001Evolució dels tipus d’interès del mercat hipotecari. 2001Evolució dels tipus d’interès del mercat hipotecari. 2001Evolució dels tipus d’interès del mercat hipotecari. 2001----2008200820082008    

 

 

Des de la perspectiva del mercat, les fortes restriccions existents en el mercat 

financer i l’enduriment de les condicions dels préstecs hipotecaris han provocat una 

forta davallada en el nombre de noves hipoteques constituïdes durant el 2008. Segons 

les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’any 2008 s’han constituït a 

Catalunya 116.303 hipoteques d’habitatge, el que significa una baixada del –40,8% 

respecte l’any anterior, i menys de la meitat de les 243.346 que es van constituir el 

2006. Unes dades que corroboren l’estancament del subsector residencial. 
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El descens de l’import total de les hipoteques contractades ha estat encara 

més important, només s’han prestat per a la compra d’habitatge 19.509,7 milions 

d’euros, el que suposa un –46% respecte l’any anterior, en euros corrents. Un 

decreixement sensiblement més agut que el del nombre d’hipoteques constituïdes, 

com a conseqüència del decrement enregistrat en l’import mitjà per hipoteca que ha 

caigut fins als 167.748 €, un –8,9% inferior al del 2007. Aquesta reducció que es pot 

explicar per la combinació de dos elements: d’una banda, per la possible moderació en 

els preus nominals dels crèdits concedits estrictament al màxim del 80% del valor dels 

immobles. 

A nivell provincial, malgrat que la constatació en l’activitat ha estat 

generalitzada a tot el territori, s’observen algunes diferències en el grau d’intensitat. 

Així la caiguda de la contractació a la província de Tarragona, del –57,3%, ha estat la 

més important, més de deu punts superior a la mitjana de Catalunya; Girona també ha 

mostrat un descens per sobre de la mitjana de Catalunya amb un –50,3%. El descens 

ha estat més moderat a Lleida, i a Barcelona, amb un –43,1%, en ambdós casos. 

Aquest diferent comportament territorial pot ser un indicador que els territoris amb un 

major pes de segones residències són els que han rebut amb major intensitat l’aturada 

en el sector. 

Pel que fa referència a la distribució territorial dels importants mitjans de les 

hipoteques, s’observen les següents dinàmiques: la caiguda més important ha estat a 

Girona amb –11,9%, seguida de la província de Tarragona, -11,5%; Barcelona, amb        

–8,9%; i Lleida, que amb un descens de –6,9%, ha experimentat la caiguda més 

moderada. 
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4.3.44.3.44.3.44.3.4    L’habitatge d’obra novaL’habitatge d’obra novaL’habitatge d’obra novaL’habitatge d’obra nova    

    

En el moment de la realització del treball de camp, en el conjunt dels municipis 

estudiats, es van detectar 2.962 promocions en oferta, aquestes promocions 

comptabilitzen un total de 47.710 habitatges, dels quals 21.400 habitatges es trobaven 

en oferta, és a dir el 44,9% del conjunt. 

Per àmbits territorials, a la província de Barcelona es van trobar 1.789 

promocions amb 12.488 habitatges en venda, dels quals 2.596 habitatges eren de 

Barcelona ciutat, 8.287 de la resta de l’Àmbit metropolità, i 1.605 de la resta de la 

província; la segona província amb més volum d’habitatges en oferta va ser 

Tarragona, amb 430 promocions i 4.107 habitatges en venda, seguida de Girona amb 

455 promocions i 2.772 habitatges, i finalment Lleida amb 252 promocions i 2.033 

habitatges. 

Respecte al percentatge d’habitatges en oferta sobre el total d’habitatges 

promoguts, és remarcable l’escassa diferència existent entre les quatre províncies. 

Així, a Girona es trobaven a la venda el 46,9% del conjunt d’habitatges estudiats; a 

Lleida el 45,2% i tant a Barcelona com a Tarragona eren el 44,5%. Tanmateix es 

poden trobar diferències més significatives a escala comarcal, entre comarques 

inferiors al 30% com al Pallars Sobirà (23,8%) i a l’Alt Camp (24,1%) fins al màxim del 

63,6% assolit a les comarques del Pallars Jussà i el Priorat. 

Pel que fa al ritme de vendes, el 2008 la mitjana de Catalunya ha estat de 2,4% 

dels habitatges d’una promoció mitjana al mes, cosa que situa el termini mitjà 

necessari per a la comercialització total d’una promoció mitjana en 41 mesos (3 anys i 
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mig), termini molt superior als que s’havien donat en els últims anys i també molt 

superior al de construcció de les promocions. Per valorar l’evolució d’aquest indicador 

només ho podem fer valorant els municipis que es venien estudiant fins ara, així, el 

conjunt d’aquestes quaranta-quatre municipis presenten un termini de comercialització 

de les promocions de 44 mesos, quan l’any 2007 era de 32 mesos; el 2006, de 19 

mesos i el 2005 de 14 mesos. Territorialment les diferències són molt significatives: a 

Barcelona ciutat es triga 53 mesos en vendre una promoció mitjana, mentre que els 

municipis de la conurbació de Barcelona presenten un termini de 46 mesos, i a mesura 

que ens allunyem de Barcelona els terminis es suavitzen relativament, fins a 41 mesos 

pels municipis de la resta de Catalunya. 

Els preus de l’habitatge de nova construcció en el conjunt dels municipis 

estudiats de Catalunya, s’han situat, l’any 2008, en una mitjana de 315,8 milers 

d’euros per habitatge i de 3.252 €/m2 construït. Per demarcacions territorial, Barcelona 

és la província més cara amb un preu mitjà de 3.776 €/m2 construït, seguida de Girona 

amb un preu mitjà de 2.799 €/m2 construït, de Tarragona amb 2.510 €/m2 construït, i 

Lleida amb 2.151 €/m2 construït. 

Dins de la província de Barcelona les diferències territorials en els preus són 

signifiatives: a la ciutat de Barcelona el preu mitjà ha arribat als 5.918 €/m2 construït; a 

la resta de comarques de l’Àmbit metropolità, encara amb un preu per sobre de la 

mitjana, s’ha situat en 3.981 €/m2 construït, i a la resta de la província on el preu mitjà 

es de 2.385 €/m2 construït. 

Les comarques on trobem els preus mitjans per m2 construït més elavats són el 

Barcelonès amb 5.527 €/m2 construït seguida de dues comarques de muntanya: la 
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Cerdanya amb 4.144 €/m2 construït i la Val d’Aran amb 3.847 €/m2 construït. Fora 

d’aquestes dues comarques turístiques, només quatre comarques més de l’Àmbit 

Metropolità de Barcelona presenten preus mitjans superiors als 3.000 €/m2 construït; 

són el Garraf amb 3.544 €/m2, el Vallès Occidental amb 3.477 €/m2, el Baix Llobregat 

amb 3.372 €/m2, i el Maresme amb 3.243 €/m2. 

A la banda contraria, trobem dotze comarques amb un preu per sota de 

2.000€/m2 construït, totes elles comaruqes amb un pes important del món rural: la 

Terra Alta amb 1.266 €/m2 construït; les Garrigues amb 1.605 €/m2, l’Alt Camp amb 

1.662 €/m2, la Segarra amb 1.679 €/m2, la Ribera d’Ebre amb 1.705 €/m2, la Conca de 

Barberà amb 1.708 €/m2, el Pallars Jussà amb 1.793 €/m2, el Pla d’Urgell amb 1.827 

€/m2, el Montsià amb 1.880 €/m2, la Noguera amb 1.892 €/m2, el Baix Ebre amb 1.895 

€/m2, i el Solsonès amb 1.895 €/m2. 

L’evolució dels preus dels habitatges, perl conjunt dels 44 municpis, l’any 2008 

ha patiti una caiguda del –7,3% en euros corrents i del –8,6% en termes reals un cop 

descomptada la inflació, molt superior al –1% registrat l’any 2007. 

Però aquesta baixada de preus presenta diferències territorials. Així la ciutat de 

Barcelona és la que ha resistit més a la baixada dels preus, amb un descens en un 

any d’un –5,1% en termes nominals, mentre que en el conjunt de municipis de la 

conurbació de Barcelona el descens ha estat del –11,2%, i a la resta dels municipis 

estudiats de Catalunya del –8,6%. 

A escala municipal, malgrat que les dades poden estar condicionades per la 

variació de la mostra que configura l’estudi d’un any a un altra, encara hi ha municipis 

que presenten preus a l’alça, com Tarragona on creixen un 9,6%, Berga un 3,6% i 
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Lleida un 2,3%. I d’altres municipis presenten caigudes sensiblement superiors a la 

mitjana de Catalunya com: Valls amb un descens del –36,5%, Castelldefels del –

22,8%, i Valls del    –18,3%.  

És interessant assenyalar també, com la superfície mitjana construïda ha 

seguit la tendència a la disminució. La mitjana de Catalunya, ha passat de 99 a 94 

metres quadrats construïts; a la conurbació de Barcelona, de 111 a 101, i la resta dels 

municipies estudiats, de 95 a 92, cosa que mostra com l’oferta busca vies per adaptar-

se a les capacitats de compra de la demanda cada cop més minvades com a resultat 

de la continuada pujada dels preus i les limitacions de crèdit existents. 

 

En resum, l’any 2008, el mercat d’habitatge de nova construcció ha continuat la 

tendència deflaccionista iniciada el 2007, amb descensos significatius en el preu mitjà 

dels habitatges i increments dels terminis que requereixen les promocions d’habitatges 

per a la seva venda, que en alguns casos han estat força importants. 
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Oferta d’habitatges de nova construcció per àmbits territorials. 2008.Oferta d’habitatges de nova construcció per àmbits territorials. 2008.Oferta d’habitatges de nova construcció per àmbits territorials. 2008.Oferta d’habitatges de nova construcció per àmbits territorials. 2008.    
Nombre de promocions, habitatges en oferta i ritmes de comercialització.Nombre de promocions, habitatges en oferta i ritmes de comercialització.Nombre de promocions, habitatges en oferta i ritmes de comercialització.Nombre de promocions, habitatges en oferta i ritmes de comercialització.    
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4.3.54.3.54.3.54.3.5    L’accessibilitat econòmicaL’accessibilitat econòmicaL’accessibilitat econòmicaL’accessibilitat econòmica    

    

La capacitat econòmica de les llars per accedir a un habitatge està 

condicionada per la variació dels preus en el mercat residencial i també per les 

condicions existents en el mercat hipotecari. Una forma d’estimar aquesta capacitat ve 

donada perl que s’anomena indicador d’accessibilitat econòmica d’habitatge, mesurat 

en termes de percentatge dels ingressos totals que ha de destinar una família per 

pagar la quota mensual d’un préstec hipotecari. 

 

Durant l’any 2008, el descens en els preus de l’habitatge d’obra nova i la 

reducció dels tipus d’interès mitjà hipotecari ha possibilitat, després dels intensos i 

continuats increments que aquesta variable havia patit des del 1998, un lleu descens 

en l’esforç econòmic per accedir a un habitatge. 

 

En concret, a la ciutat de Barcelona, l’esforç econòmic per accedir a un 

habitatge nou que ha de realitzar una llar amb renda disponible mitjana s’ha situat al 

88,2% dels seus ingressos, un punt i mig per sota del de l’any 2007; als municipis de la 

conurbació de Barcelona, l’accessibilitat econòmica, per al mateix tipus de llar, s’ha 

reduït des del 64,8% de 2007 fins al 60,6% de 2008, i als municipis de la resta de 

Catalunya, aquesta variable com a mitjana, ha baixat del 47,7% fins al 45,9%. 
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4.44.44.44.4    ESTUDI DE L’ENTORN DEL SOLARESTUDI DE L’ENTORN DEL SOLARESTUDI DE L’ENTORN DEL SOLARESTUDI DE L’ENTORN DEL SOLAR    

 

El solar del projecte, es troba a la zona anomenada “Montalparc” de Sant 

Vicenç de Montalt. 

 

Montalparc es troba al costat de la carretera Nacional II, a segona línia de mar i 

està format per un conjunt d’edificis de vivendes amb grans zones comunitàries. 

Aquests edificis es van començar a construir als anys 70 per la promotora/constructora 

Núñez i Navarro. Al voltant de l’any 2000 es van començar a construir cases 

unifamiliars adossades al voltant, a més d’un altre bloc de vivendes just al costat de 

l’accés a la zona. 
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En aquest conjunt residencial trobem: 

 

- Un servei d’assistència sanitària primària. 

- Varios restaurants/bars. 

- Un veterinari. 

- Dos tallers mecànics. 

- Un supermercat. 

- Un geriàtric. 

- Dos forns de pà. 

- Dues perruqueries. 

- Un quiosc, botigues “de tot a cent”, etc... 

 

És a dir, les necessitats bàsiques dels residents queden cobertes. A més a 

més, creuant la Nacional II es troba una benzinera (Repsol). Cal destacar que hi ha un 

gran número de locals buits, per a llogar. A uns 5 minuts a peu, es troba l’estació de 

rodalies de Caldes d’Estrac. 

 

La distància al nucli urbà de la població és d’aproximadament 2 Km. Aquest 

trajecte es pot fer en un autobus regular, ja que hi ha 3 parades d’autobus . 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL MUNICIPI 

 

 

Centre Cívic EL Gorg 

 

 

Església Parroquial 
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Museu del Pessebre de Catalunya 

 

 

Piscina Municipal 
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Camp de Fútbol Club Santvicentí 

 

 

Camp de Golf 
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Pavelló d’esports Toni Sors 

 

 

Seu d’entitats esportives 
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Casal de Cultura, Mercat, Biblioteca i Escola de Música 

 

    

Farmàcia      Oficina de Correus 
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Vista de Montalparc. 
 

 

Passeig Marqués de Casa Riera. 
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4.54.54.54.5        ESTUDI DE LA DEMANDAESTUDI DE LA DEMANDAESTUDI DE LA DEMANDAESTUDI DE LA DEMANDA    

    

4.5.14.5.14.5.14.5.1    IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

Actualment, ens trobem en una situació econòmica negativa. Tot i que a Sant 

Vicenç de Montalt la taxa d’atur del mes d’Abril del 2009 és del 8,04%. Durant els últims 

anys, sempre s’ha mantingut per sota del 10%. 

S’ha de remarcar d’una manera notable, que Sant Vicenç de Montalt, és una 

població on gran part de les vivendes són unifamiliars. És a dir, que hi ha molt poca oferta 

de vivenda plurifamiliar (no arriba a la vintena el nombre de blocs d’habitatges 

plurifamiliars). També s’ha de destacar, que la població veïna, Caldes d’Estrac, degut a la 

seva petita superfície fa molts anys que no construeix cap bloc de vivenda plurifamiliar de 

certa dimensió. 

Per totes aquestes causes, és molt problable que la construcció d’una promoció 

de 152 vivendes a segona línia de mar, entre les poblacions de Caldes d’Estrac i Sant 

Vicenç de Montalt sigui viable. 

    

Com ja s’ha dit abans, la majoria de vivendes a Sant Vicenç són unifamiliars, 

quasi el 50% tenen una superfície superior als 120 m2, molt per sobre de la mitjana de 

Catalunya. De la resta, més d’un 30% de vivendes tenen entre 90 i 119 m2. Per tant, és 

lògic extreure la conclusió, de que la demanda principal d’aquest municipi són vivendes 

d’una superfície mínima de 90 m2, quedant un mercat que no arriba al 20% de vivendes 

inferiors als 90m2.  
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4.5.24.5.24.5.24.5.2    EnquestesEnquestesEnquestesEnquestes 

S’han realitzat 72 enquestes a la població de Sant Vicenç i Caldetes per conèixer 

les necessitats dels ciutadans, en quant a les característiques que ha de tenir la vivenda i 

la seva situació. 

 

El contingut de les enquestes, ha servit per establir les preferències de la gent, en 

quant al número de dormitoris, número de banys, preferència de zones comunitàries i 

tipologia d’aquestes, les vistes de la vivenda, la necessitat d’una plaça d’aparcament en 

el mateix edifici, la preferència de tenir terrassa i les dimensions d’aquestes i el tipus 

d’instal·lacions que hauria de tenir la vivenda. El resultat ha estat el següent: 
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Preferència de número de dPreferència de número de dPreferència de número de dPreferència de número de dormitorisormitorisormitorisormitoris    
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Preferència sobre zones comunitàriesPreferència sobre zones comunitàriesPreferència sobre zones comunitàriesPreferència sobre zones comunitàries    

    

79%

21%

Sí

No

 

Preferència equipaments en zona comunitàriaPreferència equipaments en zona comunitàriaPreferència equipaments en zona comunitàriaPreferència equipaments en zona comunitària    
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Situació dSituació dSituació dSituació de la vivendae la vivendae la vivendae la vivenda    

 

22%

78%

Nucli urbà Semi aïllat amb vistes mar

 

 

 

Preferència sobre terrassesPreferència sobre terrassesPreferència sobre terrassesPreferència sobre terrasses    

87%

13%

Terrassa gran Terrassa més aviat petita
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Volen tenir plaça d’aparcamentVolen tenir plaça d’aparcamentVolen tenir plaça d’aparcamentVolen tenir plaça d’aparcament 

96%

4%

Sí

No

 

 

4.5.34.5.34.5.34.5.3    Conclusió resultatsConclusió resultatsConclusió resultatsConclusió resultats 

- Podem resumir els resultats dient, que la tipologia de vivenda més 

representativa, és aquella que té 3 dormitoris, 2 banys, una terrassa gran, que té accés a 

una piscina i a una plaça d’aparcament i que finalment no es trobi dins del nucli urbà 

propiament dit, sino una mica allunyat d’ell i amb vistes al mar. 

 

 

 

 

 



 

PFC  IV. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI 

 

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 72 - 

4.64.64.64.6        ESTUDI DE LA COMPETÈNCIAESTUDI DE LA COMPETÈNCIAESTUDI DE LA COMPETÈNCIAESTUDI DE LA COMPETÈNCIA    

 

Preàmbul.Preàmbul.Preàmbul.Preàmbul.    

A Sant Vicenç de Montalt, no existeix cap promoció de vivenda plurifamiliar. 

Actualment hi ha en construcció promocions de vivendes unifamiliars (xalets i cases 

adossades), però no seria gens representatiu fer l’estudi amb aquestes mostres. A la 

població més propera a la nostra promoció que en aquest cas és Caldes d’Estrac, tampoc 

s’hi troben promocions de vivenda plurifamiliar de les característiques de les del projecte 

(n’hi ha un parell, però entre mitgeres i amb 3 vivendes per edifici). L’altre població seria 

Sant Andreu de Llavaneres, però llavors ja ens trobaríem en un altre tipus de mercat i 

amb unes altres necessitats. Per tant, veient que no hi ha cap promoció que s’ajusti a 

l’estudi, s’ha decidit realitzar l’estudi de mercat en vivenda usada, ja que és molt més 

representatiu i fiable que l’estudi de promocions en construcció que no tenen res a veure 

amb el nostre projecte ni amb la nostra zona d’actuació. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES MOSTRES: 

 

 

Mostra 1:Mostra 1:Mostra 1:Mostra 1: Mostra 5:

Mostra 2: Mostra 6:

Mostra 3: Mostra 7:

Mostra 4: Mostra 8:

C/ Costa Daurada, 8-10

C/ Costa Daurada, 38

C/ Mediterràni, 17-15

C/ Mediterràni, 4

C/ Costa Daurada, 5

C/ Mediterràni, 4

C/ Mediterràni, 4

C/ Mediterràni, 3-5
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MOSTRA 1MOSTRA 1MOSTRA 1MOSTRA 1    

    

    

C/Costa Daurada, 5C/Costa Daurada, 5C/Costa Daurada, 5C/Costa Daurada, 5    
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Gres Enguixat Pi Alumini
Enguixat Parquet Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Pi Alumini

Obra vista Ceràmic Enguixat - Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

135,00 2.577,78 348.000,00 €117,00 11,00 7,00

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

Mitjana - Alta

SUPERFICIES

24
Sup. 

Construida 

m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

-

ESTAT

Bo - (Cuina i banys reformats)
35 anys

PROGRAMA

3
2

Dues piscines, zona infantil, 6 pistes de tennis i pista polivalent.

1 per escala
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
No
Sí

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 676.100.361

4
-

Tercer

MOSTRA 1 C/Costa Daurada 5

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Costa Daurada, 5 3er pis 08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL
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MOSTRA 2MOSTRA 2MOSTRA 2MOSTRA 2    

    

    

C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4 
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Gres Enguixat Pi Alumini
Enguixat Gres Enguixat Pi Alumini

Obra vista Gres Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Pi Alumini
Enguixat Gres Enguixat - Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

MOSTRA 2 C/Mediterrani 4

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Mediterrani, 4; Dúplex  08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 617.493.786

5
1

Cinquè

PROGRAMA

3
2

Zona verda, àrea infantil.

2
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
Preinstal·lació

Sí

-

ESTAT

Molt bo
8 anys

Mitjana - Alta

SUPERFICIES

55
Sup. 

Construida 

m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

188,00 1.861,70 350.000,00 €160,00 21,00 7,00
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MOSTRA 3MOSTRA 3MOSTRA 3MOSTRA 3    

    

    

C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4 
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Gres Enguixat Pi Alumini
Enguixat Gres Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Pi Alumini
Enguixat Gres Enguixat - Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

MOSTRA 3 C/Mediterrani 4

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Mediterrani, 4; Primer pis  08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 662.53.90.24 i 653.90.98.60

5
1

Primer

PROGRAMA

2
1

Zona verda, àrea infantil.

2
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
Preinstal·lació

Sí

-

ESTAT

Molt bo
8 anys
Mitjana

SUPERFICIES

55
Sup. 

Construida 

m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

73,00 3.136,99 229.000,00 €60,00 6,00 7,00
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MOSTRA 4MOSTRA 4MOSTRA 4MOSTRA 4    

    

    

C/Mediterràni, 3C/Mediterràni, 3C/Mediterràni, 3C/Mediterràni, 3----5555    
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Gres Enguixat Roure Alumini
Enguixat Gres Enguixat Roure Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Roure Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Roure Alumini
Enguixat Gres Enguixat - Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

MOSTRA 4 C/Mediterrani 3-5

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Mediterrani, 3-5; Àtic, setè.  08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 699.870.040

7
1

Setè

PROGRAMA

2
1

Piscines, tennis, zona verda, zona esportiva.

1
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
-

Sí

-

ESTAT

Mig - Baix
35 anys
Mitjana

SUPERFICIES

42
Sup. 

Construida 

m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

62,00 3.225,81 200.000,00 €50,00 3,00 9,00
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MOSTRA 5MOSTRA 5MOSTRA 5MOSTRA 5    

    

    

C/Costa Daurada, 8C/Costa Daurada, 8C/Costa Daurada, 8C/Costa Daurada, 8----10101010    
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enguixat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enguixat Ceràmic Enguixat - Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

80,00 2.781,99 222.559,00 €67,00 8,00 5,00

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

Mitjana

SUPERFICIES

54
Sup. 

Construida 

m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

-

ESTAT

Mig - Baix
30 anys

PROGRAMA

3
1

Piscines, tennis, zona verda, zona esportiva.

2
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
-

Sí

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 696.940.072

9
1

Tercer

MOSTRA 5 C/Costa Daurada, 8-10

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Costa Daurada, 8-10; Tercer  08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL
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MOSTRA 6MOSTRA 6MOSTRA 6MOSTRA 6    

    

    

C/Costa Daurada, 38C/Costa Daurada, 38C/Costa Daurada, 38C/Costa Daurada, 38 
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enguixat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Terrazo Enguixat Pi -

Obra vista Ceràmic Enguixat Pi Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

MOSTRA 6 C/Costa Daurada 38

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Costa Daurada, 38 1er 2on. 08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 637.53.13.43

4
1

Primer

PROGRAMA

4
1

Petita zona verda

1
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
No
Sí

-

ESTAT

Mig - Baix (Cuina i bany d'origen)
33 anys
Mitjana

SUPERFICIES

10
Sup. 

Construid

a m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

113,00 2.345,13 265.000,00 €100,00 7,50 5,50
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MOSTRA 7MOSTRA 7MOSTRA 7MOSTRA 7    

    

    

C/Mediterràni, 17C/Mediterràni, 17C/Mediterràni, 17C/Mediterràni, 17----15151515    
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enguixat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Terrazo Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Terrazo Enguixat Pi Alumini

Obra vista Ceràmic Enguixat Pi Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

MOSTRA 7 C/Mediterràni, 17-15

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Mediterràni, 17-15; Setè. 08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 669.007.467

11
1

Setè

PROGRAMA

4
2

Piscines, zona verda, pistes de tennis, pista polivalent.

2
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
No
Sí

-

ESTAT

Mig - (Cuina i bany d'origen)
35 anys
Mitjana

SUPERFICIES

66
Sup. 

Construid

a m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

113,00 2.389,38 270.000,00 €95,00 11,00 7,00
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MOSTRA 8MOSTRA 8MOSTRA 8MOSTRA 8    

    

    

C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4C/Mediterràni, 4    
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Adreça:
Contacte:

Nº plantes sobre rasant:
Nº plantes sota rasant
Situació en l'edifici:
Zones comunitàries:

Enguixat Parquet Enguixat Pi Alumini
Enguixat Parquet Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Pi Alumini
Enrajolat Gres Enguixat Pi Alumini
Enguixat Gres Enguixat - Alumini

CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONAT
ANTENA PARABÒLICA
Nº ASCENSORS
GAS NATURAL

DORMITORIS
BANYS
ASEOS
JARDÍ

ESTAT
ANTIGUITAT
QUALITAT

Nº VIVENDES

84,00 3.333,33 280.000,00 €62,00 *16 6,00

TERRASSA

SALÓ - MENJADOR
DORMITORIS
CUINA
BANYS

Mitjana - Alta

SUPERFICIES

55
Sup. 

Construida 

m2

Esp. 
Oberts 

(50%) m2

Elements 

comuns m 2

Sup. 
Valoració 

m2

Valor 
unitari 

€/m2
Valor total 

-

ESTAT

Molt bo
8 anys

Sí. 50 m2

PROGRAMA

2
1

Zona verda, àrea infantil.

2
Sí

INSTAL·LACIONS

Sí
Sí
Sí

DESCRIPCIÓ IMMOBLE

ACABATS INTERIORS

Privat. Telf: 663.14.47.77

5
1

Planta Baixa

MOSTRA 8 C/Mediterrani 4

SOSTREPAVIMENTPARETS
FUSTERIA 
INTERIOR

FUSTERIA 
EXTERIOR

C/Mediterrani, 4; Planta baixa.  08394 Sant Vicenç de Montalt

INFORMACIÓ GENERAL
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COMENTARI DE LES MOSTRES 

 

La situació de totes les mostres estudiades és sensiblamente la mateixa. No estan 

ni pitjor ni millor situades les unes de les altres. Totes elles estan a segona línia de mar i 

tenen una orientació pràcticament idèntica. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta zona de Sant Vicenç es va començar 

a construir cap als anys 70. L’única excepció són les mostres número 1, 2 i 8 (totes elles 

situades en el C/Mediterrani 4) que es van construir l’any 2000. En aquest aspecte, si que 

les mostres presenten una depreciació sobre la nostra promoció. 

 

També cal tenir en compte, que la majoria de les mostres, tenen grans zones 

comunitàries, la majoria dels casos, amb més d’una piscina, varies pistes de tennis, zona 

infantil, zona verda i una pista de fútbol/basquet. Fet que implica, que en aquest sentit 

tenen un valor afegit davant la nostra, ja que la nostra promoció no disposa de tants 

equipaments. 
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4.6.1 El mètode de 4.6.1 El mètode de 4.6.1 El mètode de 4.6.1 El mètode de comparaciócomparaciócomparaciócomparació    

    

4.6.1.1. Requisits per la seva utilització 

Per la correcta utilització del Mètode de comparació a efectes de la ECO/805/2003 

serà necessari que es cumpleixin els següents requisits: 

 

a) L’existència d’un mercat representatiu dels immobles comparats. 

b) Disposar de suficients dades sobre transaccions o ofertes que permetin, en la 

zona de que es tracta, identificar paràmetres adequats per realitzar la 

homogeneïtzació de comparables. 

c) Disposar de suficient informació sobre como a mínim 6 transaccions o ofertes 

de comparables que reflexin adequadament la situació actual del mercat. 

 

Les mostres, informacions i dades, han de referir-se als 12 mesos anteriors a la 

data de taxació i a immobles comparables al que es taxa (d’acord amb el principi de 

temporalitat establert en la ECO/805/2003). 

 

Resulta imprescindible el coneixement del mercat immobiliàri en la zona en que es 

pretén valorar un immoble pel mètode de comparació (i per tant, també ho és per la 

valoració del sòl pels mètodes residuals, tota vegada que l’establiment del valor de 

mercat del producte immobiliàri acabat resulta un requisit previ ineludible d’aquest 

sistema). 
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4.6.1.2. Regles per determinar el valor per comparació 

Per calcular el valor per comparació es seguiran les següents regles generals: 

 

a) S’establiran les qualitats i característiques de l’immoble taxat que 

influeixin en el seu valor.  

 

b) S’analitzarà el segment del mercat immobiliàri de comparables i, 

basant-se en informacions concretes sobre transaccions reals i ofertes 

fermes apropiadament corregides en el seu cas, s’obtindran preus 

actuals de compraventa al contat. 

 

c) Es seleccionarà entre els preus obtinguts després de l’análisi previst en 

l’apartat anterior, una mostra representativa de les que corresponguin a 

les comparables, a la cual se li aplicarà el procediment de 

homogeneïtzació necessari. 

En la selecció indicada s’haurà, previament, contrastar aquells preus 

que resultin anormals a fi d’identificar i eliminar tant els procedents de 

transaccions i ofertes que no cumpleixin les condicions exigides en la 

definició de valor de mercat dels bens afectat com, quan es tracti d’una 

valoració per la finalitat de garantia hipotecària, els que puguin incloure 

elements especulatius. 

 

d) Es realitzarà la homogeneïtzació de comparables amb els criteris, 

coeficients i/o ponderacions que resultin adequats per els immobles de 

que es tracti. 
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e) S’assignarà el valor de l’immoble, net de gastos de comercialització, en 

funció dels preus homogeneïtzats, prèvia deducció de les servituds i 

limitacions del domini que recaiguin sobre aquell i que no s’hagin tingut 

en compte en l’aplicació de les regles precedents. 

 

4.6.1.3. Criteris d’homogeneïtzació 

L’homogeneïtzació és el procés d’aplicació de les dades de mercat, desde el punt 

de vista de valoració, a les condicions de l’immoble a valorar. 

 

L’homogeneïtzació s’ha de fer en funció de les característiques i qualitats que 

prèviament s’han detectat que influeixen en el valor de mercat dintre del segment dels 

immobles comparables. 

 

L’homogeneïtzació dels testimonis tracta de comparar-los amb l’immoble taxat, és 

a dir, determinar si els seus condicionants són millors o pitjors, el que pot fer prescindir un 

o varis testimonis en concret. També potser aconsellable donar més preponderància a 

uns testimonis que a uns altres, ponderant la seva participació en la conciliació de valors. 

D’aquesta comparació s’obté un valor corregit que s’aplica a la valoració. 

 

Per homogeneïtzar correctament s’ha de tenir la seguretat que totes les dades de 

la informació són correctes, s’han de conèixer els preus totals reals. 

 

El mètode haurà de tenir en compte les diferències entre els preus d’oferta i els de 

transacció reals i totes les variables (les més significatives) que influexin en el valor de 

l’immoble. 
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Així, ademés s’hauran de considerar més aspectes, a criteri del taxador com 

poden ser: qualitats i característiques de la façana, distribució, superficies, 

característiques del vestíbul i zones comuns, instal·lacions, calefacció, aire condicionat, 

consergeria, ascensors, etc... 

 

Una vegada establertes les característiques que influiran en el valor, s’ha de 

determinar com influeixen, en quina proporció, ja sigui en valor absolut (en euros) o en 

percentatge sobre el total valor en venta. 

 

4.6.1.4. Paràmetres d’homogeneïtzació 

S’utilitzen mostres-testimonis el més semblants possibles a l’immoble d’estudi. 

 

La informació de mercat que s’utilitzi ha de ser real i contrastada. 

 

Els preus d’oferta de les mostres s’homogeneïzarà, aplicant coeficients de 

ponderació per assimilar les ofertes testimonis a l’immoble que s’està valorant, d’acord 

amb els criteris que corresponguin en funció de l’objecte de taxació i de les 

característiques que en cada cas influeixin en el valor segons l’observació del mercat. 

 

Mercat realMercat realMercat realMercat real. El preu d’oferta en el mercat d’obra nova, procedent d’informacions 

de promotors i immobiliàries resulta inicialment de major fiabilitat que els preus obtinguts 

del mercat de “segona mà”, ademés normalment estan acompanyats de la informació 

gràfica, i de les característiques constructives, que permet completar la fitxa de la mostra-

testimoni completament i de manera fiable. 
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El preu d’oferta en el mercat secundari es disminuirà en funció del comportament 

d’aquest en cada cas, en la proporció necessària que reflexi la diferència aproximada que 

existeix, entre el mercat real i l’aparent, en operacions de contat (comissió de l’API, 

negociacions a la baixa, etc..). 

 

La resta de paràmetres d’homogeneïtzació depen del tipus de producte del que es 

tracti, en el cas de vivendes poden ser entre d’altres els següents: 

 

- Entorn. 

- Ubicació. 

- Superficie i disseny. 

- Antiguitat. 

- Conservació i reformes. 

- Instal·lacions (calefacció, aire condicionat, energia solar, ascensors, etc.). 

- Qualitats constructives (acabats, banys, etc.). 
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4.6.1.5. Taula d’homegeneïtzació 

 

MOSTRA UBICACIÓ SITUACIÓ
SUPERFICIE DE 

VALORACIÓ
EQUIPA-
MENTS

QUALITAT ANTIGUITAT
VALOR 

UNITARI €/m 2
VALOR UNITARI 

HOMOG. €/m2 PONDERACIÓ
VALOR UNITARI 
PONDERAT €/m2

257,47

359,91

8 Igual + 180 - 410 + 15 Igual + 100 3.218,33 8 %

423,77

7 Igual - 240 - 120 - 30 + 100 + 300 2.399,38 15 %

302,72

6 Igual + 120 - 120 + 30 + 150 + 300 2.825,13 15 %

+ 150 + 300 2.751,99 11 %2.781,99

2.345,13

8 % 222,06

- 30

3 Igual

5 Igual

- 30

2.951,99

Igual - 450

8 % 236,16

4 Igual - 240 - 630 + 150 + 300 2.775,81

+ 120 + 100

+ 630 Igual

- 520

+15

+15

2.787,70

+ 300 2.947,78- 30 25 % 736,95

+ 100 2.486,70 10 % 248,67

Valor de mercat mig

2

Igual Igual1

Igual -120

+ 100 Igual

+ 100

2.389,38

3.333,33

2.577,78

1.861,70

3.136,99

3.225,81
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4.6.2. Conclusió Estudi de Mercat4.6.2. Conclusió Estudi de Mercat4.6.2. Conclusió Estudi de Mercat4.6.2. Conclusió Estudi de Mercat    

    

A finals de l’any 2007 l’habitatge va marcar el seu preu màxim; el doble del que 

valia 10 anys enrere, i desde llavors ha registrat una tendència decreixent. Desconec fins 

quan durarà la crisi del sector immobiliàri. Segons la previsió del Servei d’Estudis del 

Banc BBVA, aquesta tendència a la baixa es mantindrà fins l’any 2012. Això representa 

que durant 4 anys el valor de l’habitatge descendrà aproximadament un 30% segons les 

mateixes fonts. 

 

El preu mig de mercat obtingut de les mostres estudiades és de 2.787,70 €/m2 en 

el mes d’abril de 2009. Així doncs, existint aquesta tendència negativa en els preus de 

venda dels habitatges i en l’increment de temps en la venda de les noves promocions, 

aquest preu de mercat s’hauria de reduïr per tal de que el propi mercat absorvís aquests 

nous habitatges en un temps menor del que actualment s’està fent (33 mesos en la 

comarca del Maresme). D’acord amb les normes de valoració, el valor de mercat obtingut 

per el mètode de comparació ha de ser ajustat, d’acord amb els següents criteris (que 

ens interessen): 

1. El valor per comparació obtingut per el mètode de comparació, 

serà ajustat per obtenir un valor per comparació ajustat quan 

l’objecte valorat estigui destinat a un ús, els quals els seus 

comparables, en el mercat local on es situa, hagi experimentat 

una caiguda significativa i duradera dels seus preus nominals en 

els últims 10 anys. 
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2. Quan les dades disponibles sobre el comportament del mercat, 

no permetin estimar la reducció indicada en el paràgraf anterior, 

s’aplicarà un percentatge de reducció del 10% en tot cas, i del 

15% si s’aprecia una gran volatilitat en els preus considerats per 

determinar el valor de comparació. 

Així doncs aplicarem un 10% de reducció en el preu obtingut, quedant: 

2.787,70 €/m2
x 0,90 = 2.508,93 €/m2

 
 

 

Aquesta reducció de preu de venta de mercat, permetrà que la nostra promoció 

sigui atractiva econòmicament ja que s’ha adaptat a la situació negativa del sector 

immobiliàri i tindrem un lleuger avantatge davant les promocions que s’han construït amb 

anterioritat en els municipis propers i que no han previst aquesta important reducció dels 

preus de la vivenda, i que per tant, tenen un preu de venta més alt, que no s’ajusta al 

mercat.  
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V. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRIV. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRIV. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRIV. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRI    
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V. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRIV. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRIV. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRIV. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRI    

    

5.15.15.15.1    DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIÀRIDESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIÀRIDESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIÀRIDESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIÀRI    

5.1.1. Introducció de la promoció5.1.1. Introducció de la promoció5.1.1. Introducció de la promoció5.1.1. Introducció de la promoció    

    

Una vegada estudiat el mercat immobiliàri de la zona de Sant Vicenç de Montalt i la 

situació econòmica actual, passo a descriure els habitatges de la nostra promoció. 

 

Respectant la Normativa Municipal, s’ha optat per la construcció de 4 blocs d’edificis, de 

planta sòtan, planta baixa i 5 plantes pisos. Els blocs número 1 i 4 (els dels extrems) tenen una 

superfície en planta de 16 metres x 40 metres (640 m2 ); i els bloc números 2 i 3, tenen unes 

dimensions de 16 metres x 52 metres ( 832 m2).  

 

La separació entre els edificis és de 15 metres aproximadament, per tal de que entre 

ells no es fagin ombra. 

 

Donada les dimensions del solar (12.729,27 m2) i aprofitant el màxim els paràmetres 

d’edificabilitat, tenim una gran superfície lliure, la qual aprofitarem per construir una piscina de 

25x12,5 metres i una altra infantil de 6,5x10 metres, així com una pista de tenis (23,77x10,94 

metres), una pista multiús (bàsquet/fútbol/handbol...) de 15x28 metres, dues pistes de petanca 

(15x4 metres) i els espais que no s’han ocupat entre les edificacions i el límit del solar, estaran 

destinats a parcs infantils, zones de descans i zones verdes. 
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Vista simulada en 3D de la promoció. 
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5.1.2. Memòria de qualitat5.1.2. Memòria de qualitat5.1.2. Memòria de qualitat5.1.2. Memòria de qualitat    

    

FONAMENTACIÓ 

Dels edificis del voltant, es dedueix una fonamentació amb sabates aïllades de formigó 

armat i enriostrades, sobre la qual neixeran els pilars de formigó armat, que seràn l’estructura 

portant de l’edifici. Per la realització del sòtan, s’optarà per un mur de contenció de terres de 

formigó armat. (Aquesta fonamentació s’haurà de comprovar amb un estudi geotècnic, el qual, 

s’haurà d’encarregar a una empresa especialitzada en aquest sector). 

 

ESTRUCTURA 

Es realitzaran pilars de formigó armat, sobre els quals es recolzaran els forjats 

bidireccionals.  

 

TANCAMENTS 

Els tancaments de façana seran de fabrica de maó massís vist, càmara d’aire, aïllament 

tèrmic i un envà ceràmic. 

Els tancaments interiors, seran de maó ceràmic i revestits amb guix. 

    

COBERTA 

Coberta plana transitable, amb formació de pendents de formigó cel·lular, tela asfàltica i 

xapa de protecció amb rajola i acabades amb gres. 

 

REVESTIMENTS INTERIORS 

Els paviments constaran de xapa de morter de ciment Pòrtland en el sòtan, marbre en 

els vestíbuls i escales, parquet de fusta natural en les vivendes amb excepció en les zones 

humides on es col·locarà gres i en les terrasses que hi haurà gres antilliscant. 
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Les parets interiors de les vivendes, estaran revestides amb guix i pintura plàstica, a 

excepció de les zones humides, que s’enrajolaran amb peces ceràmiques. Les parets de les 

zones comuns es revestiran amb marbre i fusta.  

 

Els sostres de les vivendes estaran enguixats i pintats amb pintura plàstica, excepte la 

cuina i els banys, on els cel rasos es revestiran amb plaques d’alumini blanc. 

 

FUSTERIA  

La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, persianes 

enrotllables d’alumini i doble vidre amb càmara d’aire tipus Climalit. 

La fusteria interior estarà xapada en fusta de faig, amb ferratge i manetes cromades. 

Les portes d’accés a l’habitatge seran massisses, amb pany de seguretat de 3 punts i 

ferratges cromats, xapada en fusta de faig. 

Els armaris encastats, seran amb portes xapades de fusta de faig i interior de melamina. 

Lleixa i barra de penjar i tiradors cromats. 

 

INSTAL·LACIONS 

Instal·lació elèctrica i telecomunicacions. Insta·lació elèctrica i telecomunicacions 

encastada, amb mecanismes elèctrics de la marca Simon. Porter videoelectrònic per accés a 

l’edifici. Antena comunitària de televisió en cada escala. 3 preses de TV/FM en cuina, sala 

d’estar i dos dormitoris i tres preses de telèfon per cada habitatge. 

Lampisteria. Pressa d’aigua i desaigua per a rentadora i rentavaixelles. Instal·lació 

segons normativa vigent. 

Calefacció. Instal·lació segons normativa vigent amb caldera mixta, sistema 

monotubular amb radiadors d’alumini. 



 

PFC  V. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRI 

  

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 104 - 

Aire condicionat. Previsió de preinstal·lació de bomba de calor per a calefacció i aire 

condicionat. 

 

MOBILIARI 

Cuina. Totalment moblada, amb mobles alts i baixos de portes laminades cantejades 

d’alumini amb tirador metàl·lic. Sòcol color alumini. Equipada amb forn elèctric, placa de cuina 

vitro-ceràmica i campana extractora decorativa inoxidable. Aigüera inoxidable marca Roca, 

aixetes monocomandament Grohe, encimera i frontal entre armaris de cuina de Silestone. 

Sanitaris. De porcellana color a determinar, banyeres i plats de dutxa de la marca Roca 

i agüera d’acer inoxidable. Les aixetes monocomondament seran de la marca Grohe i també es 

submistraran miralls. 

 

5.1.3. Càlcul dels elements comuns5.1.3. Càlcul dels elements comuns5.1.3. Càlcul dels elements comuns5.1.3. Càlcul dels elements comuns    

El càlcul dels elements comuns dels habitatges, es basa, en esbrinar la part 

proporcional dels elements comuns amb relació a la superfície construïda de l’habitatge. Per 

obtenir aquest valor s’utilitza la següent expressió: 

Sup. Construïda vivenda
Sup. Construïda total edifici

V.R.E.C = Valor de repercussió dels elements comuns

S.C.E.C = Superfície construïda d'elements comuns en l'edifici

V.R.E.C = x S.C.E.C

 
 

Exemple pràctic: 

Superfície construïda Bloc 1, planta baixa primera = 117,98 m2. 

Superfície construïda total edifici = 1.698,96 m2.  

Superfície d’elements comuns = 221,04 m2. 

15,35 m2V.R.E.C = x 221,04 =
117,98

1.698,96  
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A continuació s’exposa un quadre amb les repercussions dels elements comuns de 

cada habitatge: 

 

Primer 120,05 m2 15,62 m2

Segon 139,67 m2 18,17 m2

Primer 66,72 m2 8,68 m2

Segon 89,99 m2 11,71 m2

Tercer 131,17 m2 17,07 m2

Superfície total 
elements 
comuns

TOTAL VIVENDES = 17

Repercussió 
elements 
comuns

PLANTA 
BAIXA

1.698,96 m2 221,04 m2

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 1               ESCALA 
A

Sup. 
Construïda 

vivenda

Sup. 
Construïda 

edifici

 

 

Primer 132,94 m2 18,68 m2

Segon 121,34 m2 17,05 m2

Primer 121,34 m2 17,05 m2

Segon 91,17 m2 12,81 m2

Tercer 76,45 m2 10,74 m2

Sup. 
Construïda 

vivenda

TOTAL VIVENDES = 17

Sup. 
Construïda 

edifici

Superfície total 
elements 
comuns

Repercussió 
elements 
comuns

PLANTA 
BAIXA

1.698,96 m2 238,72 m2

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 1               ESCALA 
B

 

 

Primer 89,55 m2 9,66 m2

Segon 89,55 m2 9,66 m2

Tercer 110,08 m2 11,87 m2

Quart 98,84 m2 10,66 m2

Primer 94,91 m2 10,24 m2

Segon 91,19 m2 9,83 m2

Tercer 133,72 m2 14,42 m2

Quart 102,56 m2 11,06 m2

TOTAL VIVENDES = 24

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 2                ESCALA 
A

PLANTA 
BAIXA

2.500,00

Sup. 
Construïda 

vivenda

Sup. 
Construïda 

edifici

Superfície total 
elements 
comuns

Repercussió 
elements 
comuns

m2m2 269,60
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Primer 121,62 m2 14,85 m2

Segon 79,17 m2 9,66 m2

Tercer 91,98 m2 11,23 m2

Primer 84,00 m2 10,25 m2

Segon 127,51 m2 15,57 m2

Tercer 126,42 m2 15,43 m2

TOTAL VIVENDES = 18

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 2                ESCALA 
B

PLANTA 
BAIXA

1.982,40

Sup. 
Construïda 

vivenda

Sup. 
Construïda 

edifici

Superfície total 
elements 
comuns

Repercussió 
elements 
comuns

m2m2 242,00

 

 

Primer 89,55 m2 9,66 m2

Segon 89,55 m2 9,66 m2

Tercer 110,08 m2 11,87 m2

Quart 98,84 m2 10,66 m2

Primer 94,91 m2 10,24 m2

Segon 91,19 m2 9,83 m2

Tercer 133,72 m2 14,42 m2

Quart 102,56 m2 11,06 m2

TOTAL VIVENDES = 24

Superfície total 
elements 
comuns

Repercussió 
elements 
comuns

m2m2 269,60

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 3                ESCALA 
A

PLANTA 
BAIXA

2.500,00

Sup. 
Construïda 

vivenda

Sup. 
Construïda 

edifici

 

 

Primer 121,62 m2 14,85 m2

Segon 79,17 m2 9,66 m2

Tercer 91,98 m2 11,23 m2

Primer 84,00 m2 10,25 m2

Segon 127,51 m2 15,57 m2

Tercer 126,42 m2 15,43 m2

TOTAL VIVENDES = 18

Superfície total 
elements 
comuns

Repercussió 
elements 
comuns

m2m2 242,00

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 3                ESCALA 
B

PLANTA 
BAIXA

1.982,40

Sup. 
Construïda 

vivenda

Sup. 
Construïda 

edifici
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Primer 120,05 m2 15,62 m2

Segon 139,67 m2 18,17 m2

Primer 66,72 m2 8,68 m2

Segon 89,99 m2 11,71 m2

Tercer 131,17 m2 17,07 m2

Sup. 
Construïda 

edifici

TOTAL VIVENDES = 17

Superfície total 
elements 
comuns

Repercussió 
elements 
comuns

PLANTA 
BAIXA

1.698,96 m2 221,04 m2

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 4               ESCALA 
A

Sup. 
Construïda 

vivenda

 
 

Primer 132,94 m2 18,68 m2

Segon 121,34 m2 17,05 m2

Primer 121,34 m2 17,05 m2

Segon 91,17 m2 12,81 m2

Tercer 76,45 m2 10,74 m2

m2

PLANTA 1ª-
2ª-3ª-4ª-5ª

BLOC 4               ESCALA 
B

TOTAL VIVENDES = 17

PLANTA 
BAIXA

1.698,96 m2 238,72

Sup. 
Construïda 

vivenda

Sup. 
Construïda 

edifici

Superfície total 
elements 
comuns

Repercussió 
elements 
comuns

 

 

5.1.4. Quadre de superfícies valoracions5.1.4. Quadre de superfícies valoracions5.1.4. Quadre de superfícies valoracions5.1.4. Quadre de superfícies valoracions    

La superfície de valoració és la suma de: 

1. Superfície construïda : és la superfície útil de la vivenda més la suma dels 

elements constructius propis i la meitat dels tancament comuns del perímetre 

de la vivenda. 

2. La meitat de la superfície d’elements oberts: és la superfície d’espais privatius 

oberts d’una vivenda, tals com una terrassa, un porxo, balcons, etc... 

* Els jardins i terrasses de les plantes baixes, al tenir unes dimensions relativament 

grans, no es computaran al 50%. L’ordre ECO 805/2003, defineix que si la superfície 

d’espais exteriors d’ús privatiu > 15% de la superfície total construïda, es valoraran 

aquests espais amb un valor unitari diferent. D’aquesta manera, aquesta superfície es 

valorarà en l’apartat d’ingressos. 
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3. Espais comuns: és la part proporcional de la superfície dels elements 

comunitaris de l’edifici. 

 

BLOC 1 

Primer 120,05 m2 *184,83 m2 15,62 m2 135,67 m2

Segon 139,67 m2 *108,39 m2 18,17 m2 157,84 m2

Primer 66,72 m2 11,68 m2 8,68 m2 81,24 m2

Segon 89,99 m2 20,08 m2 11,71 m2 111,74 m2

Tercer 131,17 m2 23,36 m2 17,07 m2 159,92 m2

TOTAL VIVENDES = 17

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 1          
ESCALA A

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns

 
 

Primer 132,94 m2 *102,36 m2 18,68 m2 151,62 m2

Segon 121,34 m2 *233,69 m2 17,05 m2 138,39 m2

Primer 121,34 m2 23,36 m2 17,05 m2 150,07 m2

Segon 91,17 m2 20,24 m2 12,81 m2 114,10 m2

Tercer 76,45 m2 13,44 m2 10,74 m2 93,91 m2

TOTAL VIVENDES = 17

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 1          
ESCALA B

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns

 

 

BLOC 2 

Primer 89,55 m2 *83,83 m2 9,66 m2 99,21 m2

Segon 89,55 m2 *92,72 m2 9,66 m2 99,21 m2

Tercer 110,08 m2 *56,58 m2 11,87 m2 121,95 m2

Quart 98,84 m2 *65,27 m2 10,66 m2 109,50 m2

Primer 94,91 m2 18,32 m2 10,24 m2 114,31 m2

Segon 91,19 m2 18,08 m2 9,83 m2 110,06 m2

Tercer 133,72 m2 28,07 m2 14,42 m2 162,18 m2

Quart 102,56 m2 20,97 m2 11,06 m2 124,11 m2

TOTAL VIVENDES = 24

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 2          
ESCALA A

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns

 
 

 

 

 

 

 



 

PFC  V. EL PRODUCTE IMMOBILIÀRI 

  

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 109 - 

Primer 121,62 m2 *164,23 m2 14,85 m2 136,47 m2

Segon 79,17 m2 *58,27 m2 9,66 m2 88,83 m2

Tercer 91,98 m2 *47,38 m2 11,23 m2 103,21 m2

Primer 84,00 m2 17,87 m2 10,25 m2 103,19 m2

Segon 127,51 m2 24,48 m2 15,57 m2 155,32 m2

Tercer 126,42 m2 24,48 m2 15,43 m2 154,09 m2

TOTAL VIVENDES = 18

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 2          
ESCALA B

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns

 

 

BLOC 3 

Primer 89,55 m2 *40,75 m2 9,66 m2 99,21 m2

Segon 89,55 m2 *110,20 m2 9,66 m2 99,21 m2

Tercer 110,08 m2 *54,08 m2 11,87 m2 121,95 m2

Quart 98,84 m2 *65,27 m2 10,66 m2 109,50 m2

Primer 94,91 m2 18,32 m2 10,24 m2 114,31 m2

Segon 91,19 m2 18,08 m2 9,83 m2 110,06 m2

Tercer 133,72 m2 28,07 m2 14,42 m2 162,18 m2

Quart 102,56 m2 20,97 m2 11,06 m2 124,11 m2

TOTAL VIVENDES = 24

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 3          
ESCALA A

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns

 
 

Primer 121,62 m2 *179,17 m2 14,85 m2 136,47 m2

Segon 79,17 m2 *58,27 m2 9,66 m2 88,83 m2

Tercer 91,98 m2 *46,30 m2 11,23 m2 103,21 m2

Primer 84,00 m2 17,87 m2 10,25 m2 103,19 m2

Segon 127,51 m2 24,48 m2 15,57 m2 155,32 m2

Tercer 126,42 m2 24,48 m2 15,43 m2 154,09 m2

TOTAL VIVENDES = 18

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 3          
ESCALA B

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns
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BLOC 4 
 

Primer 120,05 m2 *226,94 m2 15,62 m2 135,67 m2

Segon 139,67 m2 *235,96 m2 18,17 m2 157,84 m2

Primer 66,72 m2 11,68 m2 8,68 m2 81,24 m2

Segon 89,99 m2 20,08 m2 11,71 m2 111,74 m2

Tercer 131,17 m2 23,36 m2 17,07 m2 159,92 m2

TOTAL VIVENDES = 17

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 4          
ESCALA A

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns

 
 

Primer 132,94 m2 *109,82 m2 18,68 m2 151,62 m2

Segon 121,34 m2 *112,36 m2 17,05 m2 138,39 m2

Primer 121,34 m2 23,36 m2 17,05 m2 150,07 m2

Segon 91,17 m2 20,24 m2 12,81 m2 114,10 m2

Tercer 76,45 m2 13,44 m2 10,74 m2 93,91 m2

TOTAL VIVENDES = 17

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
1ª-2ª-3ª-4ª-

5ª

BLOC 4          
ESCALA B

Sup. Valoració
Sup. 

Construïda
Sup. Obertes 

(50%)
Espais 
comuns

 

 

PLANTA SÒTAN 

La planta sotàn té una superfície de 5.158,33 m2.  

Consta de 153 places d’aparcament i 20 places de motos. 

La dimensió mitjana de plaça de cotxe és de 2,65x5 metres i la de moto és de 1,25x2,5 

metres. 

La dimensió dels vials dins del pàrquing és de 6 metres i de dos sentits, a excepció de 

la part del Bloc 1, que té una amplada de 5 metres; la rampa d’accés al soterrani també té una 

amplada de 6 metres i un recorregut de 33 metres aproximadament. A continuació, s’exposa un 

quadre amb les superfícies d’aquestes places: 
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Número de plaça Superfície m2 Número de plaça Superfície m2

1 25,56 39 17,97
2 14,40 40 17,62
3 14,40 41 17,62
4 14,40 42 17,62
5 14,40 43 17,62
6 14,40 44 17,62
7 14,40 45 17,62
8 14,40 46 12,00
9 14,40 47 12,00
10 14,40 48 12,71
11 14,40 49 15,51
12 14,40 50 15,51
13 14,40 51 15,51
14 14,40 52 15,51
15 21,50 53 15,51
16 12,02 54 14,89
17 12,83 55 14,89
18 12,83 56 14,89
19 13,02 57 12,00
20 12,00 58 12,00
21 14,00 59 12,00
22 17,44 60 12,00
23 13,50 61 12,00
24 13,50 62 12,00
25 15,13 63 12,00
26 15,13 64 12,00
27 15,13 65 12,00
28 15,13 66 12,00
29 15,13 67 12,00
30 17,09 68 12,00
31 13,80 69 12,00
32 13,61 70 12,00
33 13,61 71 12,00
34 13,61 72 11,25
35 13,61 73 11,25
36 11,50 74 11,25
37 11,50 75 11,75

PÀRQUING COTXES
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Número de plaça Superfície m2 Número de plaça Superfície m2

77 11,75 115 12,74
78 11,75 116 12,50
79 11,75 117 12,50
80 12,05 118 12,50
81 12,05 119 12,50
82 12,15 120 12,50
83 11,75 121 12,50
84 11,75 122 12,00
85 11,75 123 12,00
86 11,75 124 12,00
87 12,05 125 12,00
88 12,05 126 12,00
89 12,15 127 12,00
90 12,00 128 12,00
91 11,50 129 12,00
92 11,50 130 12,00
93 12,62 131 12,00
94 12,88 132 12,00
95 12,75 133 12,00
96 12,75 134 12,00
97 12,75 135 12,00
98 12,75 136 12,00
99 12,75 137 12,00
100 11,50 138 12,00
101 11,50 139 12,00
102 11,50 140 15,00
103 17,08 141 13,90
104 17,08 142 13,90
105 17,08 143 13,90
106 17,08 144 13,90
107 14,00 145 13,90
108 13,00 146 13,90
109 13,00 147 11,97
110 13,00 148 11,97
111 13,00 149 11,97
112 12,74 150 12,01
113 12,50 151 13,16
114 12,50 152 13,17

153 13,22

PÀRQUING COTXES
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Número de plaça Superfície m2 Número de plaça Superfície m2

1 3,13 11 3,25
2 3,13 12 3,67
3 3,13 13 3,44
4 3,13 14 3,44
5 3,13 15 3,44
6 3,13 16 3,44
7 3,13 17 3,44
8 3,13 18 3,44
9 3,13 19 3,44
10 3,25 20 3,44

ELEMENTS COMUNS = 2.704,71 m2

TOTAL SUPERFÍCIE = 5.158,33 m 2

PÀRQUING MOTOS

 

    

5.25.25.25.2    JUSTIFICACIÓ PARÀMETRES DE LA NORMATIVAJUSTIFICACIÓ PARÀMETRES DE LA NORMATIVAJUSTIFICACIÓ PARÀMETRES DE LA NORMATIVAJUSTIFICACIÓ PARÀMETRES DE LA NORMATIVA    

    

    

NORMATIVA PROJECTE

600,00 m2 12.729,27 m2

30%   (3.818,78 m2) 3.502,86m2

1,40 m2sostre/m2 sòl  

(17.829,98 m2)
17.664,00 m2 

20 metres 40 metres

19 metres 19 metres

10 m / 5 m 10 m / 5 m

3 metres 3 metres

8 metres 15 metres

CLAU 3a

Separació mínima 
entre edificacions 
mateixa parcel·la

Parcel·la mínima

Ocupació màxima

Edificabilitat neta

Separació a veïns

Façana mínima

Alçada màxima

Separació a vial
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5.35.35.35.3    ESQUEMA FUNCIONAL DE LES VIVENDESESQUEMA FUNCIONAL DE LES VIVENDESESQUEMA FUNCIONAL DE LES VIVENDESESQUEMA FUNCIONAL DE LES VIVENDES    

BLOC 1, Planta Baixa 
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Planta Pis 

 

 

 

Escala A 
Escala B 
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BLOC 2, Planta Baixa 
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Planta Pis 

 

 

 

 

 

 

 

Escala A Escala B 
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BLOC 3, Planta Baixa 
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Planta Pis 

 

 

 

 

 

 

 

Escala A Escala B 
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BLOC 4, Planta Baixa 
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PLANTA SOTERRANI 
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VI. ESTUDI ECONÒMICVI. ESTUDI ECONÒMICVI. ESTUDI ECONÒMICVI. ESTUDI ECONÒMIC----FINANCERFINANCERFINANCERFINANCER    

    

6.1.6.1.6.1.6.1.    OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU    

    

S’ha de fer una previsió de tots els costos que suposa la construcció de la nostra 

promoció, desde el moment en que es comencen a fer les primeres gestions per aquesta 

inversió fins a la venda de l’última vivenda.  

Com a gastos, s’ha de considerar la compra del solar, la construcció dels habitatges, els 

gastos financers, variables, comercials, etc... Qualsevol cost que suposi una despesa 

econòmica.  I lògicament, la font d’ingressos serà la venda de les vivendes. 

 

Partint de la previsió de costos i ingressos que obtindriem, es pot estimar si els beneficis 

seran els suficients per realitzar la inversió o bé si aquests resultaran insuficients, cosa que 

suposaria que la promoció no és viable econòmicament i l’abandonament del projecte. 
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6.2.6.2.6.2.6.2.    COST EXECUCIÓCOST EXECUCIÓCOST EXECUCIÓCOST EXECUCIÓ MATERIAL (CEM) MATERIAL (CEM) MATERIAL (CEM) MATERIAL (CEM)    

    

ENDERROC 

S’han d’enderrocar els hivernacles existents, així com dues construccions auxiliars. 

Enderroc hivernacles
E2111400 m3

ITEC

660,00 m3 x 9,05 €/m3 = 5.973,00 €

Enderroc construccions auxiliars
E2111600 m3

ITEC

279,00 m3 x 7,90 €/m3 = 2.204,10 €

Càrrega i transport
E2R64265 m3

ITEC

939,00 m3 x 3,53 €/m3 = 3.314,67 €

11.491,77 €

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota
de fonamentació o soleres, amb estructura d'acer inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics.

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota
de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de
fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb
mitjans manuals i mecànics.

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts
o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

TOTAL CEM =
 

VIVENDES 

Per esbrinar el cost d’execució material dels habitatges, prenc com a referència les 

revistes especialitzades en construcció EMEDOS i BEC (Boletín económico de la 

construcción), 1er trimestre del 2009.  

En la revista EMEDOS es fa un desglòs de les partides necessàries per dur a terme la 

construcció d’un edifici de vivendes entre mitgeres amb garatge en el sòtan, d’una superfície 

aproximada de 105 m2. I s’obtenen les següents dades: 
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Qualitat mitjana Qualitat alta

PEM 602,17 €/m2 664,92 €/m2

PEM estimat = 633,55 €/m2

La nostra promoció tindrà unes qualitats mitjanes-altes,
així que donarem com a vàlid, el valor obtingut del promig
de les dues qualitats.

 

En el BEC, la tipologia que s’ajusta més a la nostra promoció és la de vivenda 

plurifamiliar aïllada amb estructura de formigó armat i forjat bidireccional; s’obté el següent 

valor: 

PEM  = 641,67 €/m2

 
    

S’han obtingut uns valors pràcticament idèntics. Ja que la tipologia de vivenda de la 

revista EMEDOS és entre mitgera i la del BEC és aïllada, entenc, que s’ajusta més a la nostra 

promoció la del BEC. És a dir, que partirem amb un preu d’execució material per les vivendes partirem amb un preu d’execució material per les vivendes partirem amb un preu d’execució material per les vivendes partirem amb un preu d’execució material per les vivendes 

de 641,67 de 641,67 de 641,67 de 641,67 €/m€/m€/m€/m2222....  

 

Superfície construïda vivendes = 20.308,30 m2

Pressupost d'execució material = 641,17 €/m2

Cost execució material vivendes = 20.308,30 m2 x 641,17 €/m2 = 13.021.072,71 €

 

PÀRQUING 

Del BEC, utitzant la mateixa tipologia que amb les vivendes (plurifamiliar aïllada amb 

estructura de HA), s’obtenen els següents paràmetres: 

Per obtenir el cost del m2 construït en 1er sòtan, s’aplicarà segons la 

dificultat d’execució, entre el 55% i el 65% del valor construït sobre 

rasant. 
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Partim del 55% del cost de construcció d’habitatges i s’obté: 

PEM Vivendes = 641,67 €/m2

PEM Pàrquing = 641,67 €/m2 x 0,55 = 352,92 €/m2

Cost execució material pàrquing = 1.820.477,82 €5.158,33 m2 x 352,92 €/m2 =  
 

URBANITZACIÓ 

En aquest apartat, s’ha de calcular, el cost d’execució de les dues piscines, la pista de 

tenis, la pista multiús, les pistes de petanca, els parcs infantils, les zones verdes, el sistema de 

reg, la il·luminació dels carrers interiors, el tancament perimetral de l’urbanització, el mobiliari 

urbà i la pavimentació. 

 

Piscina. Piscina. Piscina. Piscina. Del BEC, EMEDOS i l’ITEC 2009, obtenim: 

Piscina adults
Pàg. 191        ut

1,00 ut x 48.712,10 €/ut = 48.712,10 €

Piscina infantil
Pàg. 191        ut
Por similitud

1,00 €/ut x 9.467,50 €/ut = 9.467,50 €

Excavació
E221F422     m3

ITEC

623,00 m3 x 4,22 €/m3 = 2.629,06 €

Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió.

Piscina amb estructura de formigó projectat "GUNITE",

imposta de coronament en pedra artificial; revestiment en

gres ceràmic i equip de depuració complet, de 25x12,5

metres, amb sistema de sobreeixidor continuu.

No inclou excavació, caseta per l'equip de depuració ni
accesoris.

Piscina con estructura de hormigón proyectado "GUNITE";

imposta de coronamiento en piedra artificial; revestimiento

en gres cerámico y equipo de depuración completo. De

dimensiones 12x6 metros.

No inclou excavació, caseta per l'equip de depuració ni
accesoris.
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Equip de depuració
28860           ut
Pàg.64

2,00 ud x 3.283,58 €/ud = 6.567,16 €

Caseta manteniment piscina

20,00 m2 x 250,00 €/m2 = 5.000,00 €

Transport de terres
E2R35065    m3

ITEC

623,00 m3 x 2,47 €/m3 = 1.538,81 €

Varis

4.000,00 €

77.914,63 €

Partida alçada
Execució d'altres elements necessaris per el correcte
funcionament de les piscines.

Partida estimada
Construcció de caseta d'obra ceràmica, per el manteniment
de la piscina,

TOTAL CEM =

Equip de depuració de piscines autònom de superficie, per

filtració amb cartucho de 8m3/h, electrolisis, skimmer amb
pressa per netejafons manual, boquilla d'impulsió, projector
subaquàtic per il·luminació, connexió elèctrica i de
desaigua. Equipat amb netejafons manual, bomba
submergible i manguera per el buidat de la piscina, escala

de 3 esglaons, anclatge exterior i recollidor de fulles.

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.

 

Pista de tenis. Pista de tenis. Pista de tenis. Pista de tenis.  

Excavació terreny
E2212422 m3

360,00 m3 x 3,42 €/m3 = 1.231,20 €

Compactació de la superficie
E225R00A m2

720,00 m2 x 1,15 €/m2 = 828,00 €

Treballs previs

350,00 €

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del
90% del PM.

Treballs previs per la col·locació de la canaleta i l'arqueta
de recollida d'aigües.

Partida 
alçada
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Recollida d'aigües
ED5Z1100 m.l

36,00 m.l x 9,30 €/m.l = 334,80 €

Arqueta
ED351540 ut

2,00 ut x 73,70 €/ut = 147,40 €

Subbase

1.600,00 €

Base granular

885,00 €

Base asfàltica
m2

196,00 m2 x 26,99 €/m2 = 5.290,04 €

Revestiment
m2

196,00 m2 x 40,00 €/m2 = 7.840,00 €

Subministrament i col·locació de voreres prefabricades de

formigó, de dimensions 20x8 cm. Inclosa l'excavació de la

rasa, la retirada de terres i el transport i la formació de

sabates amb formigó H-20.

Partida 
alçada

Partida 
alçada

Subministre i estesa, mitjançant màquina moto
anivelladora d'una capa de terres, inclòs el reg amb aigua
i el compactament amb corró vibrant autopropulsat, fins a
obtenir una compactació del 96% PM. Amb un gruix de 20
cm.

Aglomerat asfàltic en calent. Construcció de la base
asfàltica de la pista amb un gruix total de 7 cm.

Revestiment acrílic Green Court impermeable per tenis.

Partida 
estimada

Partida 
estimada

Canaleta per a recollida d'aigües de filtració,amb morter

de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de

mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües

residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.
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Treballs complementaris

8.500,00 €

Equipament

350,00 €

Il·luminació

2.500,00 €

29.856,44 €

Subministrament i col·locció de 4 postes metàl·lics a 6

metres i 8 focus de 400 lux, inclòs quadre de maniobra,

escomeses elèctriques i connexions a la red general.

Partida 
alçada

TOTAL CEM =

Construcció de la fonamentació per els anclatges dels
postes de tenis, 80x80x60 cm, construits amb HM-20,
subministre i fixació d'anclatges metàl·lics. Construcció de
dau per la fixació de la grapa central, de 25x25x30 cm. I
col·locació de la grapa per el regulador de l'altura de la
red. Subministre i col·locació de malla de tancament
formada per red metàl·lica de simple torsió galvanitzada
en calent, incluint part proporcional per la corresponent
fonamentació, d'altura 4 metres. Marcatge en color blanc
de les línies de joc.

Partida 
alçada

Subministrament i col·locació de red de tenis de nylon i
metàl·lics.

Partida 
alçada

    
    

Pista esportiva multiús.Pista esportiva multiús.Pista esportiva multiús.Pista esportiva multiús. 

Excavació terreny
E2212422 m3

400,00 m3 x 3,42 €/m3 = 1.368,00 €

Compactació de la superficie
E225R00A m2

1.035,00 m2 x 1,15 €/m2 = 1.190,25 €

Treballs previs

360,00 €
Recollida d'aigües

ED5Z1100 m.l

36,00 m.l x 9,30 €/m.l = 334,80 €

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del
90% del PM.

Canaleta per a recollida d'aigües de filtració,amb morter

de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Treballs previs per la col·locació de la canaleta i l'arqueta
de recollida d'aigües.

Partida 
alçada
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Arqueta
ED351540 ut

2,00 ut x 73,70 €/ut = 147,40 €

Subbase

1.600,00 €

Base granular

1.200,00 €

Solera de formigó
E9361560 m2

ITEC

420,00 m2 x 14,12 €/m2 = 5.930,40 €

Capa de grava i paviment porós
m2

420,00 m2 x 42,00 €/m2 = 17.640,00 €

Treballs complementaris

5.600,00 €

Equipament

3.000,00 €

Subministrament i col·locació de voreres prefabricades de

formigó, de dimensions 20x8 cm. Inclosa l'excavació de la

rasa, la retirada de terres i el transport i la formació de

sabates amb formigó H-20.

Partida 
alçada

Partida 
alçada

Subministre i estesa, mitjançant màquina moto
anivelladora d'una capa de terres, inclòs el reg amb aigua
i el compactament amb corró vibrant autopropulsat, fins a
obtenir una compactació del 96% PM. Amb un gruix de 20
cm.

Tancament i col·locació de xarxa de fil trenat de poliamida
de 4 metres d'altura i marcatge de les línies de joc per la
pràctica de fútbol, bàsquet i handbol.

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm

Partida 
alçada

Subministrament i col·locació de joc de porteries de futbol
sala i canastes.

Partida 
alçada

Partida 
estimada

Subministrament i estesa de capa de grava per drenatge i

subbase amb un gruix d'entre 3 i 5 cm per tota la solera,

deixant-la a nivell. Creació de paviment porós d'uns 8 cm

de gruix, fet en dos capes, una de 5 cm i una altra de

3cm, unida tota ella amb ciment. El paviment es farà en

panys no superiors a 25m2 i juntes de neoprè entre ells

per absorvir les dil·latacions.

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de

mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües

residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.
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Il·luminació

2.500,00 €

40.870,85 €

Subministrament i col·locció de 4 postes metàl·lics a 6

metres i 8 focus de 400 lux, inclòs quadre de maniobra,

escomeses elèctriques i connexions a la red general.

Partida 
alçada

TOTAL CEM =

 

Pistes de petanca.Pistes de petanca.Pistes de petanca.Pistes de petanca. 

Es construeixen dues pistes de petanca de dimensions 15x4 metres. 

Excavació
E2221422 m3

48,00 m3 x 7,83 €/m3 = 375,84 €

Acondicionament terreny
E2211012 m2

120,00 m2 x 6,58 €/m2 = 789,60 €

Drenatge
E9232B91 m2

120,00 m2 x 9,75 €/m2 = 1.170,00 €

Acabat de terra
m3

12,00 m3 x 155,00 €/m3 = 1.860,00 €

Voreres perimetrals
Pàg. 186 m.l
BEC

76,00 m.l x 29,28 €/m.l = 2.225,28 €

Preparació fonaments dels fanals.

230,00 €

Partida 
alçada

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en

terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega

mecànica sobre camió.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i

càrrega mecànica sobre camió.

Excavació de terreny per dau de formigó i anclatge dels
fonaments dels fanals.

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima

de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.

Acabat de terra groguenca de 10 cm de gruix.
Partida 

estimada

Vorera recta de formigó en massa 20 N/mm2 de 15 cm

d'amplada, col·locada amb morter 1:6 sobre ciment.
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Il·luminació
Pàg 188 ut
BEC

8,00 ut x 461,34 €/ut = 3.690,72 €

Muret davanter recinte
93526 m.l
EMEDOS

15,00 m.l x 285,81 €/m.l = 4.287,15 €

14.628,59 €

Tancament compost per muret de 15 cm de gruix i de 80
cm d'altura de gero de 29x24x5 cm aplacat amb una
gelosia decorativa de formigó de 40 cm entre pilars de
fero de 29x29 cm de h=70 cm, inclòs fonament i
revestiment.

TOTAL CEM =

Subministrament i col·locació de fanal de 4 metres

d'altura.

    

ParParParParcs infantils.cs infantils.cs infantils.cs infantils.    

Es destinen dues zones amb jocs infantil. 

Tobogans
BQAD2230 ut
EC

2,00 ut x 1.920,00 €/ut = 3.840,00 €

Gronxadors
BQAE22A0 ut
ITEC

1,00 ut x 1.554,94 €/ut = 1.554,94 €

BQAE25C0 ut
ITEC

1,00 ut x 2.104,93 €/ut = 2.104,93 €

BQAM11T0 ut
ITEC

1,00 ut x 3.550,00 €/ut = 3.550,00 €

Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals,
amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge.

Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment

exterior de goma, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m

d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge.

Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan
adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable.

Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista de fibra

de vidre, de 1,5 m d'alçada.
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BQA25080 ut
ITEC

1,00 ut x 3.547,50 €/ut = 3.547,50 €

Jocs amb molles
BQAB1330 ut
ITEC

1,00 ut x 1.010,00 €/ut = 1.010,00 €

BQAB1120 ut
ITEC

2,00 ut x 770,00 €/ut = 1.540,00 €

17.147,37 €

Balancí infantil amb 3 seients sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a
fixar a plataforma d'acer galvanitzat.

Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i
d'arribada de troncs de fusta tractada, amb 8 punts
d'ancoratge.

TOTAL CEM =

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a
fixar amb dau de formigó prefabricat.

 

Gespa zona piscina.Gespa zona piscina.Gespa zona piscina.Gespa zona piscina.    

En la zona de la piscina, es col·locarà gespa natural. 

Gespa
ER743H11 m2

ITEC

570,00 m2 x 9,27 €/m2 = 5.283,90 €

5.283,90 €TOTAL CEM =

Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual,
amb placa de gespa Standard C4.

 

 

Jardineria urbanització.Jardineria urbanització.Jardineria urbanització.Jardineria urbanització.    

Es preveu sembrar i comprar arbustos, arbres i flors. Amb un cost de 15.000 15.000 15.000 15.000 €€€€----    

    

Mobiliari urbà.Mobiliari urbà.Mobiliari urbà.Mobiliari urbà.    

En aquest apartat s’inclouen bancs, taules, fonts, brosses i fanals. 
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Bancs
FQ116B11 ut
ITEC

8,00 ut x 559,86 €/ut = 4.478,88 €

FQ127J13 ut
ITEC

5,00 ut x 479,64 €/ut = 2.398,20 €

FQ131121 ut
ITEC

2,00 ut x 867,80 €/ut = 1.735,60 €

Papereres
FQ21BC70 ut
ITEC

25,00 ut x 111,11 €/ut = 2.777,75 €

Fonts
FQ31C010 ut
ITEC

7,00 ut x 612,68 €/ut = 4.288,76 €

Taules exteriors

3.500,00 €

Fanals
Pàg. 188 ut
BEC

25,00 ut x 450,93 €/ut = 11.273,25 €

30.452,44 €

Partida 
alçada

Subministrament i col·locació de fanal de 3,5 metres

d'altura, incluida la lluminaria.

TOTAL CEM =

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de 1,75 m de
llargària, amb respatller de fusta, amb suport de fosa
d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques.

Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports

de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques.

Banc de formigó colorejat en massa polit, d'1,5 m de

llargària, sense respatller, col·locat fixat mecànicament.

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques.

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una
base de formigó existent.

Subministrament i col·locació de dues taules de fusta, amb
capacitat per a 8 persones, i bancs de fusta a joc.
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Carrers interior.Carrers interior.Carrers interior.Carrers interior.    

Paviment exterior
E9E1111A m2

ITEC

6.500,00 m2 x 29,12 €/m2 = 189.280,00 €

189.280,00 €

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,

classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,

col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de

ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

TOTAL CEM =

    

Sistema de sanejament i reg.Sistema de sanejament i reg.Sistema de sanejament i reg.Sistema de sanejament i reg.    

Es calcula un preu estimat per metre quadrat per l’execució de tot el sistema de 

sanejament exterior, així xom el sistema de reg automàtic. 

6.500,00 m2 x 2,50 €/m2 = 16.250,00 €

16.250,00 €

Subministrament i col·locació d'arquetes, claveguerons,
sifons, imbornals, reg automàtic, etc...

TOTAL CEM =

Partida 
estimada

    

    

Tancament perimetral urbanització.Tancament perimetral urbanització.Tancament perimetral urbanització.Tancament perimetral urbanització.    

Es contruirà un mur perimetral en tota l’urbanització. 

Pàg 192. m.l
BEC

470,00 m.l x 185,42 €/m.l = 87.147,40 €

87.147,40 €

Tanca construïda amb envà de maó massís a 2 metres

d'altura amb pilars de formigó aramat, cada 2 metres,

enfoscat per les dues cares amb morter de cal apagada,

sobre fonaments de 40x50 cm de secció.

TOTAL CEM =  
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RESUM PARTIDES URBANITZACIÓ 

CEM

77.914,63 €

29.856,44 €

40.870,85 €

14.628,59 €

17.147,37 €

5.283,90 €

15.000,00 €

30.452,44 €

189.280,00 €

16.250,00 €

87.147,40 €

523.831,62 €TOTAL =

Carrers interiors.

Sanejament i reg.

Tancament perimetral.

Parcs infantils.

Gespa.

Jardineria.

Mobiliari urbà.

Piscines.

Tenis.

Pista multiús.

Pistes de petanca.

 

 

 

6.2.16.2.16.2.16.2.1    COST DE CONSTRUCCIÓ PER CONTRATACOST DE CONSTRUCCIÓ PER CONTRATACOST DE CONSTRUCCIÓ PER CONTRATACOST DE CONSTRUCCIÓ PER CONTRATA    

    

És la suma del cost d’execució material (CEM) més els gastos generals 

d’empresa (13%) i el benefici industrial (6%). 

 

CEM Enderroc = 11.491,77 €

CEM Vivendes = 13.021.072,71 €

CEM Pàrquing = 1.820.477,82 €

CEM Urbanització = 523.831,62 €

15.376.873,92 €

1.998.993,61 €

922.612,44 €

18.298.479,96 €

TOTAL CEM =

13 % GGE =

6 % BI =

TOTAL CCC =  

 

 



 

PFC  VI. ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 

  

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 138 - 

6.36.36.36.3    INGRESSOS PER VENDESINGRESSOS PER VENDESINGRESSOS PER VENDESINGRESSOS PER VENDES 

 

A continuació, s’exposa un quadre amb totes les vivendes de la promoció i el seu 

preu de venda (resultat de la superfície de valoració multiplicat per el valor unitari de 

mercat que s’ha obtingut (2.508,93 €/m2)).  

 

(*) Com ja s’ha explicat, hi ha un nombre de vivendes que disposen de grans 

jardíns i terrasses molt amplies. Ja que la superfície d’aquests espais és superior al 15% 

de la superfície construïda de cada vivenda, es valora d’una manera diferent. En aquest 

cas, el criteri a seguir, consisteix en valorar les superfícies obertes un 15% el preu de 

mercat obtingut. Aquest percentatge és el resultat del cost d’execució material de la suma 

de les partides necessàries per la realització d’aquesta jardins, comparades amb el pem 

de les vivendes; PEM vivendes = 641,67 €/m2 i PEM jardins = 93,50 €/m2 ≈ 15% del PEM 

de les vivendes. Dades extretes del BEC 1er trimestre 2009, pàg 209. 
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*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial 
per altura

Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

1 184,83 340.386,53 € -9.000,00 € 69.558,83 € 400.945,36 €
2 108,39 396.009,51 € -9.000,00 € 40.791,44 € 427.800,95 €

3 - 203.825,47 € -6.000,00 € - 197.825,47 €
4 - 280.347,84 € -6.000,00 € - 274.347,84 €
5 - 401.228,09 € -6.000,00 € - 395.228,09 €

6 - 203.825,47 € -3.000,00 € - 200.825,47 €
7 - 280.347,84 € -3.000,00 € - 277.347,84 €
8 - 401.228,09 € -3.000,00 € - 398.228,09 €

9 - 203.825,47 € - - 203.825,47 €
10 - 280.347,84 € - - 280.347,84 €
11 - 401.228,09 € - - 401.228,09 €

12 - 203.825,47 € 3.000,00 € - 206.825,47 €
13 - 280.347,84 € 3.000,00 € - 283.347,84 €
14 - 401.228,09 € 3.000,00 € - 404.228,09 €

15 - 203.825,47 € 6.000,00 € - 209.825,47 €
16 - 280.347,84 € 6.000,00 € - 286.347,84 €
17 - 401.228,09 € 6.000,00 € - 407.228,09 €

5.255.753,30 €

Primer 81,24

TOTAL ESCALA

Segon 111,74
Tercer 159,92

Tercer 159,92
CINQUÈ PIS

Primer 81,24
Segon 111,74

Tercer 159,92
QUART PIS

Primer 81,24
Segon 111,74

Tercer 159,92
TERCER PIS

Primer 81,24
Segon 111,74

Tercer 159,92
SEGON PIS

Segon 157,84

Segon 111,74

PRIMER PIS
Primer 81,24

BLOC 1 ESCALA A
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 135,67
PL. BAIXA
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*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial 
per altura

Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

18 102,36 380.403,97 € -9.000,00 € 38.522,11 € 409.926,08 €
19 233,69 347.963,50 € -9.000,00 € 87.946,78 € 426.910,28 €

20 - 376.515,13 € -6.000,00 € - 370.515,13 €
21 - 286.268,91 € -6.000,00 € - 280.268,91 €
22 - 235.613,62 € -6.000,00 € - 229.613,62 €

23 - 376.515,13 € -3.000,00 € - 373.515,13 €
24 - 286.268,91 € -3.000,00 € - 283.268,91 €
25 - 235.613,62 € -3.000,00 € - 232.613,62 €

26 - 376.515,13 € - - 376.515,13 €
27 - 286.268,91 € - - 286.268,91 €
28 - 235.613,62 € - - 235.613,62 €

29 - 376.515,13 € 3.000,00 € - 379.515,13 €
30 - 286.268,91 € 3.000,00 € - 289.268,91 €
31 - 235.613,62 € 3.000,00 € - 238.613,62 €

32 - 376.515,13 € 6.000,00 € - 382.515,13 €
33 - 286.268,91 € 6.000,00 € - 292.268,91 €
34 - 235.613,62 € 6.000,00 € - 241.613,62 €

5.328.824,63 €

BLOC 1 ESCALA B
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 151,62
PL. BAIXA

Segon 138,69

Segon 114,10

PRIMER PIS
Primer 150,07

Tercer 93,91
SEGON PIS

Primer 150,07
Segon 114,10
Tercer 93,91

TERCER PIS
Primer 150,07
Segon 114,10
Tercer 93,91

QUART PIS
Primer 150,07
Segon 114,10
Tercer 93,91

CINQUÈ PIS
Primer 150,07

TOTAL ESCALA

Segon 114,10
Tercer 93,91

 

 

5.255.753,30 € + 5.328.824,63 € = 10.584.577,93 €TOTAL VENDES BLOC 1 =
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*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial 
per altura

Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

35 83,83 248.910,95 € -9.000,00 € 31.548,54 € 271.459,49 €
36 92,72 248.910,95 € -9.000,00 € 34.894,20 € 274.805,14 €
37 56,58 305.964,01 € -9.000,00 € 21.293,29 € 318.257,30 €
38 65,27 274.727,84 € -9.000,00 € 24.563,68 € 290.291,51 €

39 - 286.795,79 € -6.000,00 € - 280.795,79 €
40 - 276.132,84 € -6.000,00 € - 270.132,84 €
41 - 406.898,27 € -6.000,00 € - 400.898,27 €
42 - 311.383,30 € -6.000,00 € 305.383,30 €

43 - 286.795,79 € -3.000,00 € - 283.795,79 €
44 - 276.132,84 € -3.000,00 € - 273.132,84 €
45 - 406.898,27 € -3.000,00 € - 403.898,27 €
46 - 311.383,30 € -3.000,00 € - 308.383,30 €

47 - 286.795,79 € - - 286.795,79 €
48 - 276.132,84 € - - 276.132,84 €
49 - 406.898,27 € - - 406.898,27 €
50 - 311.383,30 € - - 311.383,30 €

51 - 286.795,79 € 3.000,00 € - 289.795,79 €
52 - 276.132,84 € 3.000,00 € - 279.132,84 €
53 - 406.898,27 € 3.000,00 € - 409.898,27 €
54 - 311.383,30 € 3.000,00 € - 314.383,30 €

55 - 286.795,79 € 6.000,00 € - 292.795,79 €
56 - 276.132,84 € 6.000,00 € - 282.132,84 €
57 - 406.898,27 € 6.000,00 € - 412.898,27 €
58 - 311.383,30 € 6.000,00 € - 317.383,30 €

7.560.864,41 €

Quart 109,50

Quart 124,11
Tercer 162,18

BLOC 2 ESCALA A
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 99,21
PL. BAIXA

Segon 99,21

Segon 110,06

PRIMER PIS
Primer 114,31

Tercer 121,95

SEGON PIS
Primer 114,31
Segon 110,06
Tercer 162,18

TERCER PIS
Quart 124,11

Primer 114,31
Segon 110,06
Tercer 162,18

QUART PIS
Quart 124,11

Primer 114,31
Segon 110,06
Tercer 162,18

CINQUÈ PIS
Quart 124,11

Primer 114,31

TOTAL ESCALA

Segon 110,06

Quart 124,11
Tercer 162,18
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*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial 
per altura

Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

59 164,23 342.393,68 € -9.000,00 € 61.806,24 € 395.199,91 €
60 58,27 222.868,25 € -9.000,00 € 21.929,30 € 235.797,55 €
61 47,38 258.946,67 € -9.000,00 € 17.830,97 € 267.777,63 €

62 - 258.896,49 € -6.000,00 € - 252.896,49 €
63 - 389.687,01 € -6.000,00 € - 383.687,01 €
64 - 386.601,02 € -6.000,00 € - 380.601,02 €

65 - 258.896,49 € -3.000,00 € - 255.896,49 €
66 - 389.687,01 € -3.000,00 € - 386.687,01 €
67 - 386.601,02 € -3.000,00 € - 383.601,02 €

68 - 258.896,49 € - - 258.896,49 €
69 - 389.687,01 € - - 389.687,01 €
70 - 386.601,02 € - - 386.601,02 €

71 - 258.896,49 € 3.000,00 € - 261.896,49 €
72 - 389.687,01 € 3.000,00 € - 392.687,01 €
73 - 386.601,02 € 3.000,00 € - 389.601,02 €

74 - 258.896,49 € 6.000,00 € - 264.896,49 €
75 - 389.687,01 € 6.000,00 € - 395.687,01 €
76 - 386.601,02 € 6.000,00 € - 392.601,02 €

6.074.697,69 €TOTAL ESCALA

Segon 155,32
Tercer 154,09

CINQUÈ PIS
Primer 103,19

Segon 155,32
Tercer 154,09

QUART PIS
Primer 103,19

Segon 155,32
Tercer 154,09

TERCER PIS
Primer 103,19

Segon 155,32
Tercer 154,09

SEGON PIS
Primer 103,19

88,83

Segon 155,32

PRIMER PIS
Primer 103,19

Tercer 103,21

Tercer 154,09

BLOC 2 ESCALA B
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 136,47
PL. BAIXA

Segon

 

 

7.560.864,41 € + 6.074.697,69 € = 13.635.562,10 €TOTAL VENDES BLOC 2 =
 

 

 

 

 



 

PFC  VI. ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 

  

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 143 - 

 

 

*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial 
per altura

Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

77 40,75 248.910,95 € -9.000,00 € 15.335,83 € 255.246,78 €
78 110,20 248.910,95 € -9.000,00 € 41.472,61 € 281.383,56 €
79 54,08 305.964,01 € -9.000,00 € 20.352,44 € 317.316,45 €
80 65,27 274.727,84 € -9.000,00 € 24.563,68 € 290.291,51 €

81 - 286.795,79 € -6.000,00 € - 280.795,79 €
82 - 276.132,84 € -6.000,00 € - 270.132,84 €
83 - 406.898,27 € -6.000,00 € - 400.898,27 €
84 - 311.383,30 € -6.000,00 € 305.383,30 €

85 - 286.795,79 € -3.000,00 € - 283.795,79 €
86 - 276.132,84 € -3.000,00 € - 273.132,84 €
87 - 406.898,27 € -3.000,00 € - 403.898,27 €
88 - 311.383,30 € -3.000,00 € - 308.383,30 €

89 - 286.795,79 € - - 286.795,79 €
90 - 276.132,84 € - - 276.132,84 €
91 - 406.898,27 € - - 406.898,27 €
92 - 311.383,30 € - - 311.383,30 €

93 - 286.795,79 € 3.000,00 € - 289.795,79 €
94 - 276.132,84 € 3.000,00 € - 279.132,84 €
95 - 406.898,27 € 3.000,00 € - 409.898,27 €
96 - 311.383,30 € 3.000,00 € - 314.383,30 €

97 - 286.795,79 € 6.000,00 € - 292.795,79 €
98 - 276.132,84 € 6.000,00 € - 282.132,84 €
99 - 406.898,27 € 6.000,00 € - 412.898,27 €
100 - 311.383,30 € 6.000,00 € - 317.383,30 €

7.550.289,27 €

Quart 109,50

Quart 124,11
Tercer 162,18

BLOC 3 ESCALA A
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 99,21
PL. BAIXA

Segon 99,21

Segon 110,06

PRIMER PIS
Primer 114,31

Tercer 121,95

SEGON PIS
Primer 114,31
Segon 110,06
Tercer 162,18

TERCER PIS
Quart 124,11

Primer 114,31
Segon 110,06
Tercer 162,18

QUART PIS
Quart 124,11

Primer 114,31
Segon 110,06
Tercer 162,18

CINQUÈ PIS
Quart 124,11

Primer 114,31

TOTAL ESCALA

Segon 110,06

Quart 124,11
Tercer 162,18
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*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial 
per altura

Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

101 179,17 342.393,68 € -9.000,00 € 67.428,75 € 400.822,43 €
102 58,27 222.868,25 € -9.000,00 € 21.929,30 € 235.797,55 €
103 46,30 258.946,67 € -9.000,00 € 17.424,52 € 267.371,18 €

104 - 258.896,49 € -6.000,00 € - 252.896,49 €
105 - 389.687,01 € -6.000,00 € - 383.687,01 €
106 - 386.601,02 € -6.000,00 € - 380.601,02 €

107 - 258.896,49 € -3.000,00 € - 255.896,49 €
108 - 389.687,01 € -3.000,00 € - 386.687,01 €
109 - 386.601,02 € -3.000,00 € - 383.601,02 €

110 - 258.896,49 € - - 258.896,49 €
111 - 389.687,01 € - - 389.687,01 €
112 - 386.601,02 € - - 386.601,02 €

113 - 258.896,49 € 3.000,00 € - 261.896,49 €
114 - 389.687,01 € 3.000,00 € - 392.687,01 €
115 - 386.601,02 € 3.000,00 € - 389.601,02 €

116 - 258.896,49 € 6.000,00 € - 264.896,49 €
117 - 389.687,01 € 6.000,00 € - 395.687,01 €
118 - 386.601,02 € 6.000,00 € - 392.601,02 €

6.079.913,75 €

Tercer 154,09

BLOC 3 ESCALA B
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 136,47
PL. BAIXA

Segon 88,83

Segon 155,32

PRIMER PIS
Primer 103,19

Tercer 103,21

SEGON PIS
Primer 103,19
Segon 155,32
Tercer 154,09

TERCER PIS
Primer 103,19
Segon 155,32
Tercer 154,09

QUART PIS
Primer 103,19
Segon 155,32
Tercer 154,09

CINQUÈ PIS
Primer 103,19

TOTAL ESCALA

Segon 155,32
Tercer 154,09

 

 

7.550.289,27 € + 6.079.913,75 € = 13.630.203,02 €TOTAL VENDES BLOC 3 =
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*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial
Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

119 226,94 340.386,53 € -9.000,00 € 85.406,49 € 416.793,02 €
120 235,96 396.009,51 € -9.000,00 € 88.801,07 € 475.810,58 €

121 - 203.825,47 € -6.000,00 € - 197.825,47 €
122 - 280.347,84 € -6.000,00 € - 274.347,84 €
123 - 401.228,09 € -6.000,00 € - 395.228,09 €

124 - 203.825,47 € -3.000,00 € - 200.825,47 €
125 - 280.347,84 € -3.000,00 € - 277.347,84 €
126 - 401.228,09 € -3.000,00 € - 398.228,09 €

127 - 203.825,47 € - - 203.825,47 €
128 - 280.347,84 € - - 280.347,84 €
129 - 401.228,09 € - - 401.228,09 €

130 - 203.825,47 € 3.000,00 € - 206.825,47 €
131 - 280.347,84 € 3.000,00 € - 283.347,84 €
132 - 401.228,09 € 3.000,00 € - 404.228,09 €

133 - 203.825,47 € 6.000,00 € - 209.825,47 €
134 - 280.347,84 € 6.000,00 € - 286.347,84 €
135 - 401.228,09 € 6.000,00 € - 407.228,09 €

5.319.610,58 €

Primer 81,24

TOTAL ESCALA

Segon 111,74
Tercer 159,92

Tercer 159,92
CINQUÈ PIS

Primer 81,24
Segon 111,74

Tercer 159,92
QUART PIS

Primer 81,24
Segon 111,74

Tercer 159,92
TERCER PIS

Primer 81,24
Segon 111,74

Tercer 159,92
SEGON PIS

Segon 157,84

Segon 111,74

PRIMER PIS
Primer 81,24

BLOC 4 ESCALA A
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 135,67
PL. BAIXA
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*Superfície 
jardí-terrassa 

(m2)

Preu de la 
vivenda

Diferencial 
per altura

Increment per 
superfície de 

jardí

Preu final 
vivenda

136 109,82 380.403,97 € -9.000,00 € 41.329,60 € 412.733,57 €
137 112,36 347.963,50 € -9.000,00 € 42.285,51 € 381.249,01 €

138 - 376.515,13 € -6.000,00 € - 370.515,13 €
139 - 286.268,91 € -6.000,00 € - 280.268,91 €
140 - 235.613,62 € -6.000,00 € - 229.613,62 €

141 - 376.515,13 € -3.000,00 € - 373.515,13 €
142 - 286.268,91 € -3.000,00 € - 283.268,91 €
143 - 235.613,62 € -3.000,00 € - 232.613,62 €

144 - 376.515,13 € - - 376.515,13 €
145 - 286.268,91 € - - 286.268,91 €
146 - 235.613,62 € - - 235.613,62 €

147 - 376.515,13 € 3.000,00 € - 379.515,13 €
148 - 286.268,91 € 3.000,00 € - 289.268,91 €
148 - 235.613,62 € 3.000,00 € - 238.613,62 €

150 - 376.515,13 € 6.000,00 € - 382.515,13 €
151 - 286.268,91 € 6.000,00 € - 292.268,91 €
152 - 235.613,62 € 6.000,00 € - 241.613,62 €

5.285.970,85 €

BLOC 4 ESCALA B
Superfície 

de valoració 

(m2)
2508,93

Primer 151,62
PL. BAIXA

Segon 138,69

Segon 114,10

PRIMER PIS
Primer 150,07

Tercer 93,91
SEGON PIS

Primer 150,07
Segon 114,10
Tercer 93,91

TERCER PIS
Primer 150,07
Segon 114,10
Tercer 93,91

QUART PIS
Primer 150,07
Segon 114,10
Tercer 93,91

CINQUÈ PIS
Primer 150,07

TOTAL ESCALA

Segon 114,10
Tercer 93,91

 

5.319.610,58 € + 5.285.970,85 € = 10.605.581,43 €TOTAL VENDES BLOC 4 =
 

 

= *38.764.739,58 €TOTAL VENDES VIVENDES = Bloc 1 + Bloc 2 + Bloc 3 + Bloc 4
 

 

* Aquest import en les vendes de les vivendes, està calculat amb el preu de mercat ajustat. Es 

preveu, fer un augment dels preus de venda a partir de l’any 2012, que es comenta més 

endavant. 
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PLACES DPLACES DPLACES DPLACES DE PÀRQUINGE PÀRQUINGE PÀRQUINGE PÀRQUING    

El valor de mercat per una plaça d’aparcament de dimensions mitjanes és de 

18.000 €. 

- Es considera una plaça petita: < 4,50 m x 2,20 m = 9,90 m2 

- Es considera una plaça mitjana > 9,90 m2  ≤ 4,50 x 2,50 m = 11,25 m2 

- Es considera una plaça gran: > 4,50 m x 2,50 m = 11,25 m2 

A continuació, es mostra la relació de places segons els criteris que s’acaben 

d’establir. 

- Número de places petites = 0 

- Número de places mitjanes = 5 

- Número de places grans = 148 

 

Estudiada la zona, es pren de referència un valor de 21.000 € per una plaça de 

dimensions grans, obtenint: 

Plaça mitjana 5 18.000 € 90.000 €

Plaça gran 148 21.000 € 3.108.000 €

3.198.000 €

Quantitat
Preu de 
mercat

Total

 
 

Es disposen ademés, de 20 places per a motos. En el mercat, no hi ha ofertes 

d’aquest tipus de producte i com a conseqüència no s’ha pogut obtenir un preu de mercat 

obtingut per comparació. Com a criteri per la seva valoració, es parteix de la base que la 

superfície d’una plaça de moto és aproximadament 4 vegades més petita la d’un cotxe, 

obtenint un valor de 18.000 € / 4 = 4.500 4.500 4.500 4.500 €,€,€,€, restant: 

20 places x 4.500,00 € = 90.000,00 €  
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PREVISIÓ DE VENDES I INCREMENT DE PREUS 

    

La planificació detallada es veurà més endavant, però en aquests punt s’anticipa 

que la construcció de la promoció durarà 3 anys i que a partir del segon any de 

construcció es començaran a vendre vivendes., seguint el següent esquema: 

2010 ANY 1
2011 ANY 2
2012 ANY 3
2013 ANY 4
2014 ANY 5
2015 ANY 6
2016 ANY 7
2017 ANY 8

0

35
25
20
12

VIVENDES VENUDES

10
15
35

 

Cal recordar, que el preu de mercat obtingut pel mètode de comparació ha estat 

de 2.787,70 €/m2, però que davant de la devallada de l’economia i la venda d’habitatges, i 

d’acord amb les normes de valoracions, s’ha ajustat aquest valor fins els 2.508,93 €/m2.  

Ara bé, s’estima que aquesta tendència negativa de l’economia (d’acord amb 

estudis i declaracions d’experts sobre el tema) finalitzi al voltant de l’any 2012. Per aquest 

motiu, es considera augmentar el valor de venda de les vivendes de la següent manera: 

  

ANY 0 2009
ANY 1 2010
ANY 2 2011
ANY 3 2012
ANY 4 2013
ANY 5 2014
ANY 6 2015
ANY 7 2016
ANY 8 2017

6.694.568,51 €
5.508.673,52 €
3.366.411,60 €

2,00%
3,00%
2,00%

20

35
35
25

0
10

2,00%

152

Preu final de venda

2.550.311,81 €
0,00 €

3.825.467,72 €
9.015.352,26 €
9.193.874,09 €

0

15

12

0,00 €

40.154.659,51 €

% Augment preu de 
venda

Previsió de vivendes 
venudes per any

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
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 6.4 DESPESES6.4 DESPESES6.4 DESPESES6.4 DESPESES 

    

6.4.16.4.16.4.16.4.1    HONORARIS TÈCNICS PER PROJECTE, DIHONORARIS TÈCNICS PER PROJECTE, DIHONORARIS TÈCNICS PER PROJECTE, DIHONORARIS TÈCNICS PER PROJECTE, DIRECCIÓ OBRES, RECCIÓ OBRES, RECCIÓ OBRES, RECCIÓ OBRES, 

LLICÈNCIES, IMPOSTOS I ESCRITURES NOTARI.LLICÈNCIES, IMPOSTOS I ESCRITURES NOTARI.LLICÈNCIES, IMPOSTOS I ESCRITURES NOTARI.LLICÈNCIES, IMPOSTOS I ESCRITURES NOTARI.    

Són els honoraris dels professionals que intervenen en el projecte i en l’execució 

de l’obra de construcció: projecte bàsic, projecte d’execució, projectes específics 

d’instal·lacions d’electricitat i fontaneria, projecte d’instal·lacions de telecomunicacions, 

estudi de seguretat i salut, estudi d’impacte ambiental, projecte d’instal·lació d’energia 

solar i altres; i de la direcció de les obres; incloent l’execució i direcció de tots els 

projectes anteriors. També es computaran els honoraris per el control de qualitat dels 

materials. 

En les llicències s’inclouen les taxes per tramitació i obtenció de la llicència 

municipal d’obres, ocupació de la via pública, vallats, ... així com l’impost per la realització 

de les obres sotmeses a llicència municipal. El cost d’aquestes taxes i impostos depenen 

del pressupost del projecte d’obra, podent existir discrepàncies entre el cost real de la 

mateixa i el projecte. 

Els impostos i les despeses del notari, es refereixen a l’escritura d’obra nova i 

possible divisió horitzontal, a l’acta notarial de finalització d’obres i els impostos de bens 

immobles (IBI) que grava la propietat del solar durant el procés de construcció. 

S’estima un 14 % sobre els costos d’execució material, restant: 

CEM = 15.376.873,92 €

Honoraris i Llicències 14 % = 2.152.762,35 €  
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6.4.26.4.26.4.26.4.2    Gastos estructurals promotorGastos estructurals promotorGastos estructurals promotorGastos estructurals promotor    

S’inclouen tots els gastos necessaris que ha de realitzar el promotor en el seu 

treball, i que resulten imprescindibles en el procés de l’edificació, com són: 

- Salaris del personal de la promotora. 

- Material. 

- Lloguer o amortització del local. 

S’aplica un 3% sobre el cost d’execució material, obtenint: 

CEM = 15.376.873,92 €

Gastos estructurals 3,00 % = 461.306,22 €  

 

6.4.36.4.36.4.36.4.3    Gastos de comercialització i màrquetingGastos de comercialització i màrquetingGastos de comercialització i màrquetingGastos de comercialització i màrqueting    

S’inclouen tots els gastos necessaris de comercialització, publicitat i operacions 

de màrqueting de la promoció. 

Es considera un 2,00 % sobre els ingressos de les vendes, obtenint: 

VENDES = 40.154.659,51 €

Gastos comercials 2,00 % = 401.546,60 €  

 

6.4.46.4.46.4.46.4.4    Gastos financersGastos financersGastos financersGastos financers    

Els diners per portar a terme la promoció, procedeixen de dues fonts diferents. La 

primera és mitjançant una aportació de recursos propis. La segona, s’obté mitjançant un 

acord amb una entitat financera. S’han estudiat les condicions de varies entitats per a la 

concessió d’un préstec hipotecari, i s’ha optat per realitzar l’estudi amb un interés que ve 

fixat pel valor de l’euríbor més un valor d’entre 0,5 i 1 %. Ja que la duració del préstec és 

de 6 anys, no es pot preveure quin valor tindrà l’euríbor en un termini tan llarg. Ara per 
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ara, l’euríbor ve marcant un mínim històric, situant-se a l’abril al 1,771% i continuant 

baixant al juny. Així doncs, l’interés que s’aplica en el càlcul del cash-flow serà d’un 3,5%. 

 

6.4.56.4.56.4.56.4.5    SOLARSOLARSOLARSOLAR    

Per esbrinar el preu del solar s’utilitza el mètode residual estàtic, ja que permet 

obtenir el valor unitari de repercussió del sòl a partir del valor de mercat del producte 

immobiliàri acabat, mitjançant l’aplicació de la següent fòrmula:  

 

F = VM * (1-b) - Ci

On:
F = valor de mercat del sòl
VM = valor de mercat de l'immoble acabat
b = marge de benefici del promotor
Ci = costos de construcció i urbanització

Aplicant la fòrmula, s'obté:

F = 2.508,93 €/m2 * (1 - 0,40) - (757,17*1,13) = 649,76 €/m2

Metres quadrats construïts = 20.308,30 m2

Valor de repercussió del solar = 649,76 €/m2 * 20.308,30 m2 = 13.195.521,01 €     

    

13.195.521,01 13.195.521,01 13.195.521,01 13.195.521,01 €, és el preu màxim que es pagaria per la compra del solar, en les €, és el preu màxim que es pagaria per la compra del solar, en les €, és el preu màxim que es pagaria per la compra del solar, en les €, és el preu màxim que es pagaria per la compra del solar, en les 

negociacions amb el propietnegociacions amb el propietnegociacions amb el propietnegociacions amb el propietari.ari.ari.ari.    
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 6.5. PLANIFICACIÓ6.5. PLANIFICACIÓ6.5. PLANIFICACIÓ6.5. PLANIFICACIÓ 

 

ANY 2009   ANY 2010 

Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
CONCEPTE 

                                       

Compra del solar                                        

Honoraris notari                                        

Honoraris tècnics                                        

Llicències                                        

Enderroc                                        

Construcció                                        

Despeses financeres                                        

Despeses estructurals                                        

Despeses comercials                                        

                                         

Aportació capital propi                                        

Aportacions hipoteques                                        

Vendes                                        
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ANY 2011   ANY 2012 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
CONCEPTE 

                                                  

Compra del solar                                                  

Honoraris notari                                                  

Honoraris tècnics                                                  

Llicències                                                  

Enderroc                                                  

Construcció                                                  

Despeses financeres                                                  

Despeses estructurals                                                  

Despeses comercials                                                  

                                                   

Aportació capital propi                                                  

Aportacions hipoteques                                                  

Vendes                                                  
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ANY 2013   ANY 2014 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
CONCEPTE 

                                                  

Compra del solar                                                  

Honoraris notari                                                  

Honoraris tècnics                                                  

Llicències                                                  

Enderroc                                                  

Construcció                                                  

Despeses financeres                                                  

Despeses estructurals                                                  

Despeses comercials                                                  

                                                   

Aportació capital propi                                                  

Aportacions hipoteques                                                  

Vendes                                                   
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ANY 2015   ANY 2016 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
CONCEPTE 

                                                  

Compra del solar                                                  

Honoraris notari                                                  

Honoraris tècnics                                                  

Llicències                                                  

Enderroc                                                  

Construcció                                                  

Despeses financeres                                                  

Despeses estructurals                                                  

Despeses comercials                                                  

                                                   

Aportació capital propi                                                  

Aportacions hipoteques                                                  

Vendes                                                   
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ANY 2017 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
CONCEPTE 

                        

Compra del solar                         

Honoraris notari                         

Honoraris tècnics                         

Llicències                         

Enderroc                         

Construcció                         

Despeses financeres                         

Despeses estructurals                         

Despeses comercials                         

                          

Aportació capital propi                         

Aportacions hipoteques                         

Vendes                         

 

Aquesta serà gràficament la planificació. Podrà patir algun canvi , però caldrà mantenir actualitzats els cash flow. 
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6.6 ESTUDI ECONÒMIC SIMPLE6.6 ESTUDI ECONÒMIC SIMPLE6.6 ESTUDI ECONÒMIC SIMPLE6.6 ESTUDI ECONÒMIC SIMPLE    

    

Els imports principals per iniciar l’estudi econòmic simple, s’han detallat en el punt 

6.2, 6.3 i 6.4 i es detallen a continuació: 

 

- Cost solar = 13.195.521,01 € 

- Honoraris tècnics = 2.153.389,55 € 

- Costos estructurals = 461.440,62 € 

- Costos comercials = 803.093,19 € 

- Costos de construcció = 18.298.337,16 € 

- Ingressos per vivendes = 40.154.659,51 

- Ingressos per aparcaments = 3.288.000 € 

 

TOTAL COSTOS = 36.105.494,16 € 

TOTAL INGRESSOS = 43.442.659,51 € 

 

BENEFICIBENEFICIBENEFICIBENEFICI    SIMPLESIMPLESIMPLESIMPLE    = 43.442.659,51 € – 36.105.494,16 € =    7.337.165,357.337.165,357.337.165,357.337.165,35    €€€€        
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6.6.16.6.16.6.16.6.1    CASH FLOCASH FLOCASH FLOCASH FLOW PREVIW PREVIW PREVIW PREVI    

    

            

 

CONCEPTE ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY 5 ANY 6 ANY 7 ANY 8 TOTAL 

VENDA VIVENDES     2.550.311,81 € 3.825.467,72 € 9.015.352,26 € 9.193.874,09 € 6.694.568,51 € 5.508.673,52 € 3.366.411,60 € 40.154.659,51 € 

VENDA PLACES COTXES 
  

  209.019,61 € 313.529,41 € 752.470,59 € 731.568,63 € 522.549,02 € 418.039,21 € 250.823,53 € 3.198.000,00 € 

VENDA PLACES MOTOS 
  

  4.500,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 4.500,00 € 90.000,00 € 

IN
G

R
E

S
S

O
S

 

SUMA INGRESSOS ANY 0,00 € 0,00 € 2.763.831,42 € 4.147.997,13 € 9.785.822,85 € 9.943.442,72 € 7.235.117,53 € 5.944.712,73 € 3.621.735,13 € 43.442.659,51 € 

SOLAR -13.195.521,01 €                 -13.195.521,01 € 

CONSTRUCCIÓ   -6.099.445,72 € -6.099.445,72 € -6.099.445,72 €           -18.298.337,16 € 

HONORARIS TÈCNICS, IMPOSTOS,... -538.186,39 € -538.186,39 € -538.186,39 € -538.186,39 €           -2.152.745,56 € 

ESTRUCTURALS   -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -461.302,64 € 

COMERCIALS   -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -401.546,64 € 

D
E

S
P

E
S

E
S

 

SUMA DESPESES ANY -13.733.707,40 € -6.745.488,27 € -6.745.488,27 € -6.745.488,27 € -107.856,16 € -107.856,16 € -107.856,16 € -107.856,16 € -107.856,16 € -34.509.453,01 € 

CASH-FLOW PREVI -13.733.707,40 € -6.745.488,27 € -3.981.656,85 € -2.597.491,14 € 9.677.966,69 € 9.835.586,56 € 7.127.261,37 € 5.836.856,57 € 3.513.878,97 € 8.933.206,50 € 

CASH-FLOW ACUMULAT -13.733.707,40 € -20.479.195,67 € -24.460.852,52 € -27.058.343,66 € -17.380.376,97 € -7.544.790,41 € -417.529,04 € 5.419.327,53 € 8.933.206,50 €  
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6.6.26.6.26.6.26.6.2    CONLCUSIONS CASH FLOW PREVICONLCUSIONS CASH FLOW PREVICONLCUSIONS CASH FLOW PREVICONLCUSIONS CASH FLOW PREVI    

    

Del cash flow previ, s’obté que la màxima quantitat de diners que es necessitaran 

són 27.058.343,66 €, quantitat que pertany a l’any tercer (2012). Per obtenir aquests 

diners, ja s’ha comentat que vindran per dues fonts diferents, una serà l’aportació de 

recursos propis (inverors) i l’altre serà un préstec hipotecari. 

Les condicions dels inversors, són un benefici d’un 6% al final de la promoció i 

l’interés del préstec bancari és d’un 3,5%. 

Amb les dades que s’han obtingut del cash flow previ, es calcula el VAN i el TIR: 

 

....---- Valor Actual Net (VAN): Valor Actual Net (VAN): Valor Actual Net (VAN): Valor Actual Net (VAN): 

∑
+
−+−=

n
n

0
)i1(

FlowCash
FlowCashVAN  

VAN = 2.194.336,96 € 

 

....---- Tasa Interna de Rentabilitat (TIR): Tasa Interna de Rentabilitat (TIR): Tasa Interna de Rentabilitat (TIR): Tasa Interna de Rentabilitat (TIR): 

TIR � 0
)i1(

FlowCash
FlowCashVAN

n
n

0 =
+
−

+−= ∑   

TIR = 6,266 % 

 

El valor del VAN, al ser més gran de 0, indica que l’inversió pot resultar 

interessant. I el resultat del TIR, al ser superior al 6% que marquen els inversors també; 

amb la qual cosa, tenim unes condicions acceptables per seguir amb l’estudi del cash 

flow definitiu. 
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6.6.36.6.36.6.36.6.3    CASH FLOW DEFINITIUCASH FLOW DEFINITIUCASH FLOW DEFINITIUCASH FLOW DEFINITIU 

 

Els inversors aportaran 11.000.000 €, quantitat que representa un 38% del total de 

capital necessari per fer front a la promoció.  

L’ entitat bancaria aportarà 17.900.000 €, un 62% del capital necessari. Aquest 

préstec es desglossa de la següent manera: 

 

Préstec Interessos
ANY 0 2.900.000,00 € 101.500,00 €
ANY 1 7.100.000,00 € 350.000,00 €
ANY 2 4.500.000,00 € 507.500,00 €
ANY 3 3.400.000,00 € 626.500,00 €
ANY 4 626.500,00 €
ANY 5 626.500,00 €
ANY 6 626.500,00 €

 

S’estableix un i = 4,45 %. Aquest interés s’obté calculant els percentatges 

que aporta cada una de les fonts i l’interés que ens exigeixen.  

(0,62* 3,5 + 0,38 * 6) = 4,45 % 

 

A continuació s’estudia el casf flow definitiu: 
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CONCEPTE ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY 5 ANY 6 ANY 7 ANY 8 TOTAL 

VENDA VIVENDES     2.550.311,81 € 3.825.467,72 € 9.015.352,26 € 9.193.874,09 € 6.694.568,51 € 5.508.673,52 € 3.366.411,60 € 40.154.659,51 € 

VENDA PLACES COTXES 
  

  209.019,61 € 313.529,41 € 752.470,59 € 731.568,63 € 522.549,02 € 418.039,21 € 250.823,53 € 3.198.000,00 € 

VENDA PLACES MOTOS 
  

  4.500,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 4.500,00 € 90.000,00 € 

IN
G

R
E

S
S

O
S

 

SUMA INGRESSOS ANY 0,00 € 0,00 € 2.763.831,42 € 4.147.997,13 € 9.785.822,85 € 9.943.442,72 € 7.235.117,53 € 5.944.712,73 € 3.621.735,13 € 43.442.659,51 € 

SOLAR -13.195.521,01 €                 -13.195.521,01 € 

CONSTRUCCIÓ   -6.099.445,72 € -6.099.445,72 € -6.099.445,72 €           -18.298.337,16 € 

HONORARIS TÈCNICS, IMPOSTOS,... -538.186,39 € -538.186,39 € -538.186,39 € -538.186,39 €           -2.152.745,56 € 

ESTRUCTURALS   -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -57.662,83 € -461.302,64 € 

FINANCERS -101.500,00 € -350.000,00 € -507.500,00 € -626.500,00 € -626.500,00 € -626.500,00 € -626.500,00 €     -3.465.000,00 € 

COMERCIALS   -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -50.193,33 € -401.546,64 € 

D
E

S
P

E
S

E
S

 

SUMA DESPESES ANY -13.835.207,40 € -7.095.488,27 € -7.252.988,27 € -7.371.988,27 € -734.356,16 € -734.356,16 € -734.356,16 € -107.856,16 € -107.856,16 € -37.974.453,01 € 

APORTACIONS SOCIS 11.000.000,00 €               -11.000.000,00 € 0,00 € 

APORTACIONS BANCÀRIES 2.900.000,00 € 7.100.000,00 € 4.500.000,00 € 3.400.000,00 €     -17.900.000,00 €   
 

0,00 € 

CASH-FLOW DEFINITIU 64.792,60 € 4.511,73 € 10.843,15 € 176.008,86 € 9.051.466,69 € 9.209.086,56 € -11.399.238,63 € 5.836.856,57 € -7.486.121,03 € 5.468.206,50 € 

CASH-FLOW ACUMULAT 64.792,60 € 69.304,33 € 80.147,48 € 256.156,34 € 9.307.623,03 € 18.516.709,59 € 7.117.470,96 € 12.954.327,53 € 5.468.206,50 €  
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6.76.76.76.7    CONCLUSIONS ESTUDI ECONÒMICCONCLUSIONS ESTUDI ECONÒMICCONCLUSIONS ESTUDI ECONÒMICCONCLUSIONS ESTUDI ECONÒMIC    

    

La rentabilitat del projecte ve donada per el següent càlcul: 

Beneficis
Aportació dels inversors

Rentabilitat = /
nombre d'anys de la 

promoció

 

= 0,06213871

0,06213871 * 100 = 6,21%

Rentabilitat = / 8
5.468.206,50 €

11.000.000,00 €

 

 

L’estudi econòmic és favorable. La rentabilitat que s’ha obtingut podria ser més 

alta, si es negociés el pagament del solar en fraccions. També s’ha optat per fer l’estudi 

econòmic amb el preu màxim del solar.  

Si el propietari accedís a una permuta, la rentabilitat del nostre projecte també 

augmentaria considerablement. 

 

L’estudi financer és viable. Els inversors obtindran una rentabilitat d’un 6,21 % 

anual durant 8 anys . 
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VIII. ASPECTE MEDIOAMBIENTAL DE LA PROMOCIÓVIII. ASPECTE MEDIOAMBIENTAL DE LA PROMOCIÓVIII. ASPECTE MEDIOAMBIENTAL DE LA PROMOCIÓVIII. ASPECTE MEDIOAMBIENTAL DE LA PROMOCIÓ 

 

En el Document Bàsic HE del Codi tècnic de l’edificació, es pot llegir: 

Art. 15. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia. 

1. L’objectiu del requisit bàsic “d’estalvi d’energia” consisteix en 

aconseguir un ús racional de l’energia necessària per la 

utilització dels edificis, reduïnt a límits sostenibles el seu 

consum i aconseguir així mateix que una part d’aquest 

consum procedeixi de fonts d’energia renovables, com a 

conseqüència del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 

Els apartats que tracta el CTE són: 

- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 

- Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació. 

- Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

- Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

 

Tots aquests paràmetres que es citen tenen un paper molt important en l’estalvi 

d’energia d’un edifici i naturalment s’han de tenir en compte en la nostra promoció, que es 

tradueix en una memòria d’ecoeficència amb el següent contingut: 

1. Estalvi energètic. 

Per aconseguir una eficiència energètica de l’habitatge s’instal·laran panells 

solars per escalfar l’aigua calenta sanitària. 

Tots els tancaments tindran doble vidre amb cambra, per millorar l’aïllament 

tèrmic. 
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Per controlar la despesa elèctrica dels edificis, s’instal·laran detectors de 

presència en l’il·luminació de les zones comunitàries i llums de baix consum. 

Així mateix també s’instalaran temporitzadors. 

S’adjunta un càlcul per determinar l’estalvi energètic amb els panells solars: 

 
 

 

 

 

 

 



 

PFC VII. ASPECTE MEDIOAMBIENTAL DE LA PROMOCIÓ 

  

ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA DE 152 VIVENDES A SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

Georgina Romero Soriano 
- 165 - 

2. Consum racional de l’aigua. 

Per evitar pèrdues i un ús ineficaç de l’aigua, es subministraran vàlvules 

d’aturada en els aparells sanitaris, cisternes amb descàrrega doble i aixetes 

amb control del cabal. 

Per adaptar la vegetació a l’entorn, es plantaran espècies autòctones en les 

zones comunitàries. 

 

3. Construcció neta. 

S’utilitzaran materials no tòxics ni contaminants, com poden ser cables sense 

elements halògens i persianes d’alumini. 

També s’utilitzaran envans interior amb llana de roca volcànica tractada, sense 

HCFC (substància directa que fa malbé la capa d’ozó) i envans interiors amb 

pladur per millorar l’aïllament tèrmic i acústic. 

 

CONCLUSIÓ:CONCLUSIÓ:CONCLUSIÓ:CONCLUSIÓ:    

Amb aquestes mesures, s’intenta fer una promoció el més sostenible possible, 

comparades amb les demés edificacions de la zona.  

Si el manteniment dels usuaris és adequat, permetrà un estalvi energètic 

considerable en el temps. 
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