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A.3 Estudi econòmic i financer

CUNIT – Sector SUD5

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER de la modificació de la fitxa del POUM

ESTUDI ECONÒMIC I FINANACER DE LA MODIFICACIÓ DE LA FITXA DEL SUD 5 DEL POUM DE CUNIT

1.

INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Econòmic i Financer és un document complementari del document urbanístic de
modificació de la fitxa del sud 5 del POUM de Cunit, i es redacta amb l’objectiu de valorar la diferència del
valor residual del sòl que eventualment podria comportar la modificació dels paràmetres de la fitxa, en
relació als paràmetres del POUM vigent.
Es tracta de calcular el valor residual del sòl del sector amb els paràmetres del POUM vigent, i amb els que
es proposen a la MPOUM del SUD 5, per comparar-los i comprovar si es produeixen diferències
significatives entre els mateixos.
Per calcular aquests valors és prenen com a dades de partida, la superfície de sostre dels diferents usos
del sector d’acord amb el POUM i la proposta de MPOUM:

A on:
VRS = Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat.
Vv = Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat,
calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat
edificable.
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de finançament, gestió i
promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària
per a la materialització de l’edificabilitat.
Vc = Valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat. És el resultat de
sumar els costos d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del

Sup. Sostre per usos (m2)

POUM 2006

MPOUM

DIFERÈNCIA

HPO

2.690,40

6.277,60

3.587,20

Residencial lliure

6.277,60

6.277,60

0,00

Activitats econòmiques

19.546,00

15.958,80

-3.587,20

Per fixar els preus bàsics de cada tipus d’ús, utilitzem els preus unitaris i els coeficients definits en la

Total sostre

28.514,00

28.514,00

0,00

publicació “Valors Bàsics d’immobles urbans 2020” de l’Agència Tributària de Catalunya. Per determinar

constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i
direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la construcció de l’immoble.

el coeficient de realització K, prenem el definit a la taula de l’apartat 2 del capítol Valors de repercussió del
Als efectes del càlcul del valor residual del sòl, la dada determinant és el canvi d’us de 3.587,20 m2 de
sostre d’activitats econòmiques que passen a ser d’ús residencial per HPO.

sòl pel municipi de Cunit (Quadre A08 / Annex I). I per tant,

K = 1,4
2.

CRITERIS I METODOLOGIA
3.

Pel càlcul del Valor residual del sòl és d’aplicació el mètode residual estàtic, que defineix l’article 22 del
Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de
sòl:

COSTOS D’URBANITZACIÓ

Els costos d’urbanització es formen a partir de tres capítols genèrics:
-

Cost de les obres d’urbanització, incloses les obres exteriors vinculades i les autoritzacions de serveis
urbanístics i taxes o canons associats

“Article 22. Valoració en situació de sòl urbanitzat no edificat.

1.

...

2.

Els valors de repercussió del sòl de cada un dels usos considerats ... es determinen pel mètode

-

Despeses de gestió i administració, que inclouen els honoraris tècnics, notarials, de registre i
impostos o taxes relacionades

-

Les indemnitzacions de béns i drets afectats pel planejament

residual estàtic d’acord amb l’expressió següent:
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Pel que fa al primer apartat, s’ha realitzat una aproximació al cost de les obres d’urbanització:

I finalment cal afegir els costos corresponents a la contribució del sector a la promoció de la mobilitat
sostenible i al finançament de les infraestructures de connexió amb la xarxa viària territorial pels

TREBALLS PREVIS
MOVIMENT DE TERRES
FERMS I PAVIMENTS
XARXA DE CLAVEGUERAM
ENLLUMENAT PÚBLIC
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS
ESTRUCTURES
PLANTACIONS
XARXA DE REG
SENYALITZACIÓ
MOBILIARI URBÀ
ESPAIS LLIURES

69.909,07
620.360,15
703.438,75
596.249,62
143.225,30
106.072,27
65.459,28
14.214,05
21.564,93
115.379,93
43.956,41
56.371,87
19.264,62
28.837,74
353.460,80

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)

2.957.764,80
384.509,42
177.465,89

TOTAL COST URBANITZACIÓ (SENSE IVA)

3.519.740,11

imports següents:

Contribució al finançament del vial de connexió amb la C-32
Contribució al finançament de la millora del transport col·lectiu
TOTAL

310.000 €
70.260 €
380.260 €

Així doncs, el quadre resum de les despeses d’urbanització és el següent:

DESPESES D'URBANITZACIÓ

4.

Cost urbanització

3.831.560,11 €

Gestió (15%)

470.000,00 €

Altres (20%)

400.000,00 €

Finançament infraestructures

380.260,00 €

TOTAL DESPESES

5.081.820,11 €

VALORACIÓ DE L’APROFITAMENT

A aquest cost cal afegir el cànon de sanejament que, d’acord amb l’informe de l’ACA (s/ref:
2019/068829/T) és de 311.820 €, el que fa un total pels costos d’urbanització de 3.831.560,11 €.

Pel que fa a les indemnitzacions, no es troben dins el sector elements indemnitzables més enllà dels
relacionats amb les xarxes de serveis, quins costos de desplaçament o modificació s’inclouen a les

4.1 Valors de venda del sostre per usos del sector
El valor de venda dels habitatges protegits, l’obtenim dels valors de venda màxims pels HPO nous que
determina el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la zona B, a la que pertany el municipi de
Cunit. Pels habitatges de règim general i de preu concertat establim un factor d’incidència equivalent als
seus respectius percentatges en el sector, d’acord amb el POUM.

despeses de l’apartat anterior. Només seria considerable el pou existent, del que es preveu mantenir la
titularitat i, per tant, no és indemnitzable.
modalitat HPO
Tot seguit, cal considerar les despeses de gestió en sentit ampli, que inclouen els aspectes següents:

Honoraris planejament i instrument de gestió
Direcció d'obra i CSS
Notaria i registre
Gestió administrativa
TOTAL

200.000 €
150.000 €
400.000 €
120.000 €
870.000 €

Règim general
Preu concertat
Total preu de venda HPO (€/m² st)

preu venda
€/m² Sup útil
€/m² Sup
construïda
1.576,64
1.261,31
2.183,04
1.746,43

factor
d'incidència

PV x FI

0,6667
0,3333

840,87
582,14
1.423,02
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Per determinar el preu de venda dels habitatges lliures, prenem com a base el valor mitjà de referència de
la publicació “Valors Bàsics d’immobles urbans 2020” de l’Agència Tributària de Catalunya pels municipis
del quadre A08, que correspon a Cunit, i que és de 1.747 €/m2.

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER de la modificació de la fitxa del POUM

5.

CÀLCUL DEL VALOR RESIDUAL DEL SÒL DEL SECTOR AMB ELS PARÀMETRES DEL POUM VIGENT

Apliquem la fórmula esmentada a l’apartat 2, per calcular el valor residual del sòl urbanitzat, amb els
valors descrits a l’apartat 4 pel sostre dels diferents usos, d‘acord amb els paràmetres del POUM vigent.

A aquest valor li apliquem un coeficient de majoració de 1,1, per tractar-se d’habitatges agrupats en
conjunts de baixa densitat i PB+2, assimilables en preu al dels habitatges unifamiliars entre mitgeres. Així
dons:
Vv habitatges lliures = 1.747 €/m2 x 1,1 = 1.921,70 €/m2 st

Per determinar el preu de venda del sostre d’activitats econòmiques, també prenem com a base el valor
anterior de Cunit, i d’acord amb les indicacions per al càlcul del valor de repercussió del sòl d’ús industrial
de la publicació “Valors Bàsics d’immobles urbans 2020”, li apliquem un coeficient de minoració de 0,725,
intermedi entre 0,45 i 1 en relació a la ubicació i la importància del municipi. Així dons:
Vv sostre d’activitats econòmiques = 1.747 €/m2 x 0,725 = 1.266,22 €/m2 st

USOS POUM

Sup. St.

Vv/m² st.

Vv total

K

Vc/m² st.

Vc total

VRSi

HPO

2.690,40

1.423,02

3.828.489

1,4

840

2.259.936

474.699

Residencial lliure

6.277,60

1.921,70

12.063.664

1,4

924

5.800.502

2.816.400

Act. Econòmiques

19.546,00

1.266,22

24.749.510

1,4

728

14.229.488

3.448.733

TOTAL SECTOR

28.514,00

22.289.926

6.739.833

40.641.663

El valor residual del sòl urbanitzat d’aprofitament privat és el 90% del total del sector:
VRSurb privat = 0.9 x 6.739.833 = 6.065.850 €
Si descomptem les despeses d’urbanització definides a l’apartat 3, obtenim el valor residual del sòl
d’aprofitament privat sense urbanitzar:

4.2 Valors de construcció del sostre per usos del sector
D’acord amb l’apartat 8, Criteris d’assignació de qualitat de les construccions, del capítol Valor de les
construccions de la publicació “Valors Bàsics d’immobles urbans 2020” el valor de construcció dels
habitatges protegits equival al mòdul M establert en 840€/m2 st.

VRS privat = 6.065.850 - 5.081.820,11 = 984.030 €
Aquest valor, repartit entre el sostre del sòl d’aprofitament privat del sector, es tradueix en una
repercussió de 38,34 €/m2 st.
984.030 / (0,9 x 28.514) = 38,34 €/m2 st.

Per determinar el valor de construcció dels habitatges lliures, prenem com a base el mòdul M i li apliquem
un factor multiplicador de 1,1, per tractar-se d’una tipologia assimilable als habitatges unifamiliars entre
mitgeres, d’acord amb l’apartat 5 del capítol Valor de les construccions. Pel que fa al factor de qualitat de
la construcció, d’acord amb el capítol 6, considerem una qualitat mitjana a la que correspon un factor de
1. Així dons,
Vc habitatges lliures = 840 €/m2 x 1,1 x 1 = 924 €/m2 st

Per determinar el valor de construcció del sostre d’activitats econòmiques, prenem com a base el mòdul
M i li apliquem un factor multiplicador de 0,87, corresponent a la mitja entre els factors corresponents a
les tipologies de locals comercials, locals industrials i edificis industrials de l’apartat 5 esmentat. Així dons,
Vc sostre activitats econòmiques = 840 €/m2 x (1+ 1+0,6)/3 = 728 €/m2 st

6.

CÀLCUL DEL VALOR RESIDUAL DEL SÒL DEL SECTOR AMB ELS PARÀMETRES DE LA MPOUM

Ara apliquem la fórmula esmentada a l’apartat 2, per calcular el valor residual del sòl urbanitzat, amb els
valors descrits a l’apartat 4 pel sostre dels diferents usos, d‘acord amb els paràmetres de la proposta de
modificació de POUM.

USOS MPPOUM

Sup. St

Vv/m² st.

Vv total

K

Vc/m² st.

Vc total

VRSi

HPO

6.277,60

1.423,02

8.933.142

1,4

840

5.273.184

1.107.632

Residencial lliure

6.277,60

1.921,70

12.063.664

1,4

924

5.800.502

2.816.400

Act. Econòmiques

15.958,80

1.266,22

20.207.330

1,4

728

11.618.006

2.815.801

TOTAL SECTOR

28.514,00

22.691.693

6.739.833

41.204.136
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El valor residual del sòl urbanitzat d’aprofitament privat és el 90% del total del sector:
VRSurb privat = 0.9 x 6.739.833 = 6.065.850 €
Si descomptem les despeses d’urbanització definides a l’apartat 3, obtenim el valor residual del sòl
d’aprofitament privat sense urbanitzar:
VRS privat = 6.065.850 - 5.081.820,11 = 984.030 €
Aquest valor repartit entre el sostre del sòl d’aprofitament privat del sector es tradueix en una
repercussió de 38,34 €/m2 st.
984.030 / (0,9 x 28.514) = 38,34 €/m2 st.

7.

CONCLUSIÓ

El valor residual del sòl d’aprofitament privat sense urbanitzar del sector és de 984.030 €, tant amb els
paràmetres d’usos i superfícies de sostre del POUM vigent com amb els de la modificació de POUM que es
proposa. El mateix succeeix amb la repercussió del valor del sòl sense urbanitzar sobre el sostre
d’aprofitament privat que és de 38,34 €/m2 st. en ambdós casos.
Per tant, la modificació de POUM no comporta cap augment del valor del sòl d’aprofitament privat.

Sg.: Imma de Josemaria, arqta.
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