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2.1. PROPOSTA D'ORDENACIÓ. OBJECTIUS, CRITERIS I SOLUCIONS

2.1.1 Objectius
La present modificació de Pla General té com a objectiu principal establir la regulació
urbanística necessària per a la transformació del teixit industrial existent en l’àmbit de
les illes delimitades pels carrers Miquel Biada, c. Tetuan, c. Pintor Velàzquez i Ronda
General Prim, a fi i efecte d'aconseguir:


la integració de l'àmbit amb la trama urbana de l'entorn i, juntament amb el
possible futur desenvolupament de la illa veïna de "Fàbregas i de Caralt", la
generació d'una nova centralitat urbana que contribueixi a dinamitzar l'activitat
social i comercial del municipi.



disposar de nou sòl de titularitat pública per a parcs i jardins urbans i
equipaments, i reurbanitzar el nou espai públic i el viari afectat introduint els
criteris per a una mobilitat més sostenible i inclusiva, i avançar en la
naturalització i la pacificació de la ciutat, d’acord a allò definit en els treballs
realitzats del Pla d’Impuls del Centre (PIC) i el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS).



la generació de nou habitatge de protecció oficial, especialment de titularitat
pública i de lloguer, per a fer front a les necessitat d'habitatge assequible al
municipi. Així mateix, la generació de nou habitatge de règim lliure i la
implantació de nova activitat terciària que dinamitzi el teixit comercial en aquest
punt de la ciutat.



reconèixer i recuperar el teixit urbà i els edificis existents, i en especial el
patrimoni històric industrial, afavorint un desenvolupament urbà més sostenible
i la conservació del paisatge industrial com a element d'identitat de la ciutat.

Per fer-ho la MPG estableix l’ordenació detallada del sòl i delimita un polígon
d’actuació urbanística, la UA-87, per a la seva execució directa. Es manté l’índex
d’edificabilitat de 1,8m2st/m2s i es preserven les reserves d’espais lliures de les
anteriors MPG-60 i MPG-83, a la vegada que es dona compliment a allò previst a
l’article 100.3 del TRLUC per a transformacions globals d’usos en sòl urbà.
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Així mateix, a través de la present modificació es realitzen petits ajustos de
planejament fora del polígon d’actuació urbanística en les finques de Ronda General
Prim 18 i 2, c. Miquel Biada 65 i Ronda República 127, que havien estat afectades per
les anteriors modificacions de planejament, la MPG60 i la MPG83, establint així la
regulació urbanística a que finalment queden subjectes.
2.1.2 Delimitació de l’àmbit de modificació i del polígon d’actuació
urbanística
L’àmbit de la modificació inclou, principalment, l’àmbit del nou polígon d’actuació
urbanística UA-87, així com algunes parcel·les, fora del polígon.

UA-87

MPG-107

Àmbit de la MPG-107 i de la UA-87

L’àmbit de la UA-87 afecta les dues illes delimitades pels carrers Miquel Biada, c.
Tetuan, c. Pintor Velàzquez i Ronda General Prim, i concretament aquelles finques
qualificades com a 2a i 2b que històricament han acollit usos industrials.
Les finques afectades per la modificació no incloses en el nou polígon delimitat són,
les tres parcel·les que conformen la cantonada entre la Ronda General Prim i el c.
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Miquel Biada (Ronda General Prim 18 i 2, i c. Miquel Biada 65), i la finca situada a
Ronda República 127 (abans Ronda Alfons XII).

Ronda
General Prim
18 i 2, i c.
Miquel Biada
65

Ronda República 127

Finques incloses a la MPG-107, fora la UA-87
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2.1.3 Criteris d’ordenació de la UA-87 i solucions aplicades

Plànol de l’ordenació proposada per a l’aprovació provisional.

Imatge de treball de l’ordenació proposada.
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Integració amb el teixit existent

Tal i com ja s’ha assenyalat, el planejament principalment reordena les dues illes (que
anomenem illes nord i sud) delimitades pels carrers Miquel Biada, c. Tetuan, c. Pintor
Velàzquez i Ronda General Prim, separades enter elles pel c. Goya.
L’àmbit incorpora nous usos d’habitatge (lliure i protegit), i un sostre d’usos terciaris o
altres usos compatibles diferents a l’habitatge (principalment en planta baixa), així com
nou sòl d’equipaments i espai públic.
-

Actuacions a l’illa nord (c. Goya, Ronda General Prim, c. Pintor Velazquez, i
c. Tetuan)

L’actuació, en primer lloc, consolida el front edificat actual de la Ronda General Prim,
amb la recuperació parcial de la volumetria industrial existent i la incorporació d’una
nova edificació de 6 plantes que cobreix la paret mitjanera de l’edifici situat entre la
Ronda i el carrer Pintor Velazquez.

Imatge des de la Ronda de la República al volum de l’antiga nau i les noves edificacions

A continuació, es generen dues noves edificacions, dues barres en “L”, de 6 i 5
plantes. La primera, paral·lela a la Ronda General Prim i a l’edifici industrial existent,
que funciona com a front de façana enretirat, a la vegada que dona façana al nou
espai públic que es genera al centre de l’illa nord. Perpendicular a aquesta apareix una
nova edificació que també dona façana al nou espai públic i es plega lleugerament per
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acompanyar la connexió d’aquest espai públic amb el carrer Tetuan. L’alçada de
l’edificació i la seva posició permet la captació solar a l’hivern a les façanes interiors de
les edificacions del c. Pintor Velàzquez.
La dimensió de les noves peces ha de permetre la disposició d’habitatges “passants”,
amb dues façanes. En aquest sentit, en l’ordenació de detall es defineixen balcons
amplis en contacte amb el nou espai públic, que contribueixin a dotar de vida en
alçada, aquest espai central.

Imatge de treball de l’ordenació proposada
Al centre la fàbrica Fontdevila i Torres, el nou espai públic i les noves edificacions

L’ús terciari o altres usos compatibles es concentra a la planta baixa, i es preveu que
s’obri, principalment, a la Ronda General Prim i a la cantonada amb el carrer Goya.
A fi i efecte de garantir una imatge unitària i un disseny òptim i coherent de tot el
conjunt, es defineix la Illa 1, que inclou els quatre volums descrits (l’antiga nau
industrial, la nova edificació a la Ronda General Prim, i les dues edificacions de 5 i 6
plantes) així com la planta baixa. Es preveu, per tant, que la illa 1 s’edifiqui en el marc
d’una única promoció. D’altra banda, es contempla la possibilitat que l’accés a
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l’aparcament soterrani es pugui desenvolupar des d’un punt a l’inici del carrer Goya
mitjançant un canvi en el sentit de circulació actual del carrer.
En contacte amb el carrer Goya i el nou espai públic enjardinat, es manté la nau
catalogada Fontdevila i Torres, que acollirà un nou us d’equipament. La reurbanització
del carrer Goya i el nou espai públic, suposa que l’edifici quedi integrat en un entorn
verd, pacificat i amable posant-lo en valor i permetent la visual de les seves quatre
façanes.

Imatge de la nau Fontdevila i Torres i el nou espai públic des de la
cantonada entre la Ronda de la República i el c. Goya

El nou espai públic enjardinat queda delimitat per les dues noves edificacions; les
façanes i murs interiors de les edificacions existents del carrer Tetuan; la fàbrica
Fontdevila i Torres; un tram del carrer Goya; i el punt de contacte amb el carrer
Tetuan. L’espai s’obre des del carrer Goya, generant una superfície àmplia al centre i
tancant-se de nou al apropar-se al carrer Tetuan. Es tracta doncs d’un espai públic
“passant” que permet el desenvolupament d’activitats més estàtiques a la vegada que
permet utilitzar-lo com a espai de pas per als desplaçaments quotidians. La disposició
de les edificacions permet la connexió visual entre els dos extrem (entre el carrer
Tetuan i el carrer Goya) per a afavorir la sensació de seguretat en el seu ús.
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Imatge del nou espai públic des de l’accés pel carrer Tetuan, amb la visió al fons del c. Goya

-

Actuacions a l’illa sud (c. Miquel Biada, Ronda General Prim, c. Goya i c.
Tetuan)

Pel que fa a l’illa sud, una part de l’actuació manté especial relació amb tot allò que
passa a l’illa nord, mentre que l’altre part de l’actuació es relaciona amb la
transformació del carrer Miquel Biada com a eix comercial i porta d’accés al nou centre
urbà, i l’enllaç amb el c. Sant Benet.
En primer lloc, en contacte amb el carrer Goya, es defineix l’illa 2, on es genera una
nova edificació de 5 plantes, que substitueix un edifici industrial d’edificació més recent
i completa el front de façana en aquest costat del carrer. Es preveu que l’edificació se
situï en una única parcel·la on s’hi destini part de la corresponent cessió d’aprofitament
urbanístic, i esdevingui, per tant, de titularitat pública, i s’hi desenvolupi l’ús d’habitatge
amb protecció oficial de lloguer, en planta baixa i a les plantes pis.
D’altra banda, en contacte amb el c. Miquel Biada i el carrer Tetuan, es defineix la illa
3, on es planteja la creació d’una planta baixa d’ús terciari o d’altres serveis, i dos
edificis en forma de barra amb ús residencial que completen el front de façana i
configuren la cantonada entre els carrers Miquel Biada i Tetuan.
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Imatge de treball de l’ordenació proposada
En primer pla les noves edificacions al c.Miquel Biada i la cantonada amb c. Tetuan

Pel que fa al volum situat al carrer Biada, aquest es configura com una macla, formada
per un volum de planta baixa i planta entresol que reconeix la volumetria del frontal de
l’antiga nau industrial de finals del s. XIX situada al c. Miquel Biada 3-5, i per un volum
enretirat de 6 plantes que a partir de planta primera es destina a ús d’habitatge. El nou
frontal configurarà la façana de la planta baixa i entresol, i arribarà amb una
arquitectura més oberta i foradada, fins l’alçada del forjat de la planta segona, per
davant la terrassa de la planta primera, generant un filtre entre aquesta terrassa i el
carrer. L’alçada de l’edificació permet la captació solar a l’hivern a les façanes interiors
de les edificacions existents al c. Goya.
Per la seva banda, al carrer Tetuan apareix, igualment, l’ús terciari o altres serveis en
planta baixa i a sobre 3 plantes d’habitatge.
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En ambdós volums, mitjançant l’ordenació de detall es defineix una franja de 2,5m dins
el volum edificable on es preveu si puguin desenvolupar espais exteriors embeguts en
l’edifici, oberts per un costat al carrer, que permetin aprofitar la bona orientació solar.
Es preveu que la illa 3 pugui subdividir-se en dues parcel·les, una amb front al c.
Miquel i Biada i l’altra al c.Tetuan. A fi i efecte de garantir una imatge unitària i
coherent de tot el conjunt, i especialment de la nova cantonada, s’estableix una Unitat
Mínima de Projecte (UMP) en l’àmbit de la illa 3.

Imatge de treball de l’ordenació proposada
Cantonada entre el c.Miquel Biada i el c. Tetuan des del c.Sant Benet

A la cantonada entre el c. Miquel Biada, c. Tetuan i c. Sant Benet.es genera una nova
plaça urbana que s’entrellaça amb la plaça Dolors Monserdà, al davant, i enriqueix el
recorregut d’accés al centre i la transició des de la Ronda General Prim, pel c. Miquel
Biada fins el c. Sant Benet.
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Amb tot, pel desenvolupament del sòl de zona, en l’àmbit de la UA-87, s’estableixen
tres illes i una UMP d’acord als límits següents:

ILLA1

ILLA3
UMP
ILLA2

Unitats Mínimes de Projecte



Preservació del teixit existent i revaloració del patrimoni industrial

Tal i com ja s’ha exposat, l’àmbit afecta, diverses edificacions que històricament han
acollit activitat industrial. La present modificació planteja la recuperació d’alguna
d’aquestes edificacions o dels seus valors paisatgístics, procurant la preservació de la
memòria i el paisatge industrial com a element constitutiu de la identitat de la ciutat.
Concretament es planteja:


La preservació i refuncionalització de la nau Fontdevila i Torres. Aquesta està
catalogada pel Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic amb el nivell de
protecció A, fet que requereix el manteniment de la volumetria, les façanes i
estructura general de la fàbrica, l’edifici dels antics despatxos i les portalades.
Es preveu que aquesta esdevingui de titularitat pública per a desenvolupar-hi
nous usos d’equipament.
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La recuperació parcial de la volumetria i els criteris compositius de façana de la
nau situada a la Ronda General Prim 56. Aquesta anirà destinada ús terciari o
altres usos compatibles en planta baixa, i a ús d’habitatge a les plantes primera
i segona.



La recuperació volumètrica del frontal i dels criteris compositius de façana de la
nau situada al carrer Miquel Biada 3-5 com a part d’un nou edifici destinat a
nous usos terciaris o d’altres usos compatibles en planta baixa i entresol, i
habitatge a les plantes pis.

Fàbrica Fontdevila i
Torres

Nau a la Ronda
General Prim 56

Frontal de la nau c.
Miquel Biada 3-5

Edificis o parts d’edificis que es recuperen a la UA-87

També s’aposta per la preservació del teixit existent, amb el manteniment de les
finques que conformen la cantonada entre la Ronda General Prim i el c. Miquel Biada
(la Ronda General Prim nº 18 i nº 2, i al c. Miquel Biada 65). A diferència del que
plantejava la MPG-60 i la MPG-83, aquestes s’exclouen del polígon d’actuació
urbanística se’ls manté la clau 2a que establia el PG96. L’actuació en aquestes finques
es detalla més endavant a l’apartat “Ajustos del planejament fora del polígon
d’actuació delimitat”.
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Reforç dels eixos comercials

Es planteja la localització del sostre terciari o altres usos compatibles (no habitatge)
principalment en planta baixa, en contacte amb els carrers Miquel Biada i la Ronda
General Prim, a fi i efecte de reforçar i consolidar el caràcter comercial d’ambdós
eixos.

Localització dels usos terciaris en planta baixa

En aquest sentit, d’una banda, als treballs realitzats pel Pla d’Impuls del Centre,
s’aposta per la consolidació del carrer Miquel Biada i els carrers Sant Benet i Sant
Josep com a futur eix comercial de la ciutat. A més, el potencial desenvolupament del
sostre terciari a l’illa on es preveia el centre comercial, referma encara més el caràcter
comercial d’aquest punt concret de la ciutat.
D’acord a això, d’una banda, se situa el potencial ús comercial al llarg de tota la planta
baixa i entresol en contacte amb el carrer Miquel Biada fins la cantonada amb el carrer
Tetuan. D’altra banda, la Ronda General Prim, en tant que eix vertebrador de la trama
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urbana per a la seva capacitat de connexió en direcció mar-muntanya, també es una
via amb capacitat d’incorporar activitat comercial en planta baixa en tot el seu traçat.


Un nou equipament a la fàbrica Fontdevila i Torres

Tal i com ja es plantejava a la MPG-60 i la MPG-83, la transformació de l’àmbit preveu
la reserva de nou sòl per a equipaments públics a l’antiga fàbrica Fontdevila i Torres
Les edificacions estan catalogades pel Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic amb el
nivell de protecció A. Això suposa el manteniment de la volumetria, les façanes i
estructura general de la fàbrica, l’edifici dels antics despatxos i les portalades.
En el moment en que es van aprovar la MPG-60 i MPG-83, es preveia que el sòl
d’equipament resultant allotgés les instal·lacions d’un nou centre escolar. Això requeria
una reserva de sòl molt important, que pràcticament ocupava la meitat de l’interior
d’illa.
La diagnosi elaborada en el marc dels treballs del nou Pla d’equipaments de Mataró
2020-2030, descarta la necessitat de situar un nou centre educatiu en aquest punt de
la ciutat. Així mateix, tal i com es detalla a la memòria d’informació d’aquest document
l’àmbit es troba en una zona central de la ciutat proveïda de nombrosos equipaments a
una distància inferior a 500m, tals com una biblioteca, un mercat, un centre cívic, o
diferents centres escolars. Aquest fet permet ajustar la superfície de sòl d’equipament
en benefici del sòl destinat a espais lliures, que contribueixin a naturalitzar la ciutat i
generar refugis climàtics en una zona central.
D’acord a això es preveu una reserva de sòl d’equipament inferior a la plantejada en
les anteriors modificacions que inclou la nau principal, els despatxos i la portalada de
la fàbrica Fontdevila i Torres. El sòl es qualifica com a sistema d’equipaments
comunitaris i podrà acollir diferents usos.
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Fotografies de l’interior de la nau. Imatges de la planta baixa, amb els pilars de forja i les voltes atirantades, i de la planta coberta amb
les encavallades de fusta que cobreixen tota la llum.



Naturalització de l’espai públic i pacificació de la mobilitat

La transformació de l’àmbit suposa la generació de nou espai públic a una àrea central
de la ciutat, i ofereix la possibilitat d’avançar en la seva naturalització i la pacificació de
la mobilitat d’acord als criteris definits en els treballs realitzats del Pla d’Impuls del
Centre i al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró.
D’una banda, es genera un nou espai públic al centre de l’illa nord. Es preveu que
esdevingui un espai que funcioni de refugi climàtic, amb vegetació en superfície i en
alçada, amb parterres, arbusts i arbres, i amb un paviment, en bona mesura, drenant,
que faciliti l’absorció de l’aigua al subsòl. L’espai és un connector entre els carrers
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Goya i Tetuan, però també ha de permetre el desenvolupament d’activitats estàtiques,
de trobada i de joc per diferents edats i capacitats físiques.
Així mateix, es genera un nou espai públic a l’illa sud, la cantonada dels carrers Miquel
Biada i Tetuan, a l’inici del c. Sant Benet. Si bé, es preveu que aquest espai tindrà un
caràcter més dur, haurà d’incorporar igualment parterres verds i arbrat que
contribueixin a la seva naturalització.
D’altra banda, a través d’aquesta modificació es preveu la reurbanització i pacificació
del c. Goya i un tram del c. Miquel Biada. Concretament es preveu la introducció
d’arbrat i vegetació en superfície, així com la pacificació de la mobilitat, amb la
generació de calçades úniques amb preferència per a vianants i bicicleta, la presència
de bancs per al descans i de il·luminació adequada.
Es manté el caràcter actual de la Ronda General Prim i en bona part del c. Tetuan, pel
que no es preveu cap actuació específica en aquests espais més enllà de les
necessàries per a la connexió a la xarxa de serveis. Així mateix, la reurbanització de
l’altre tram del c. Miquel Biada aniria associada al desenvolupament del sostre terciari
de l’illa Fàbregas i de Caralt (superfície ratllada en blau de l’esquema adjunt).
D’acord a això, l’àmbit d’urbanització presenta uns límits diferents al límit del polígon
d’actuació UA-87. Tot i així la superfície de viari a urbanitzar quedaria en bona mesura
compensada entre ambdós àmbits al no actuar a la Ronda General Prim i bona part
del c. Tetuan.
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Superfície naturalitzada i pacificada. En verd, els nous espais públics enjardinats. En blau, els carrers



Nou habitatge assequible al centre de la ciutat

Amb la introducció de nou sostre residencial es generen les corresponents reserves
d’habitatge amb protecció oficial i la cessió obligatòria del 10% d’aprofitament a
l’Ajuntament. Això permetrà augmentar el sòl públic destinat a habitatge assequible a
una zona central de la ciutat.
L’edificació d’aquest sostre, d’acord a les determinacions del Pla Local d’Habitatge
2018-2023, ha d’ajudar a atendre la demanda d’habitatge de lloguer assequible
present al municipi, o impulsar models alternatius, assequibles i de propietat
col·lectiva, mitjançant cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
S’aporta més informació sobre aquest punt a la memòria social del present document.
2.1.4 Ajustos de planejament fora del polígon d’actuació delimitat
A través de la present modificació es realitzen petits ajustos de planejament en sòls
urbans d’ordenació directa fora del polígon d’actuació urbanística en les finques de
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Ronda General Prim 18 i 2, c. Miquel Biada 65 i Ronda República 127, que havien
estat afectades per les anteriors modificacions de planejament, la MPG60 i la MPG83
establint així la regulació urbanística a que finalment queden subjectes.


Finques situades Ronda General Prim nº 18 i nº 2, i al c. Miquel Biada 65

Es tracta de tres finques que el PG96 qualificava com a zona 2a. La MPG60 les incloïa
en el polígon d’actuació urbanística per a transformar-les a ús residencial i terciari.
Concretament es plantejava un edifici en torre justificat com un contrapunt a la nova
volumetria prevista pel nou centre comercial. En l’escenari actual, aquella ordenació
deixa de tenir sentit, i per contra es considera que les edificacions existents poden
mantenir l’activitat actual i incorporar nous usos admesos dins l’ús urbanístic industrial,
clau 2a.
Així doncs, relacionat amb l’aposta per la preservació del teixit existent i la revaloració
del patrimoni industrial, es manté la qualificació de zona 2a i es possibilita així la
preservació de les edificacions existents entre les quals trobem una antiga nau
industrial de finals del s. XIX situada a al Ronda General Prim.
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Finca situada a la Ronda de la República, núm. 127

Finca qualificada com a sistema d’Equipaments privats pel PG96, titularitat de la
Fundació Maresme on hi ha la Llar Santa Maria, residència i centre d’atenció
especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual profunda.
La MPG-60 incloïa la finca al polígon d’actuació urbanística, i la qualificava de zona
3b37hpp preveient el trasllat de l’activitat actual a un altre indret.
L’escenari plantejat per la MPG-60 es considera a dia d’avui inviable pels seus costos
associats. D’acord a això, tal i com plantejava la MPG-83, es qualifica la totalitat de la
finca com Equipament comunitari assistencial, sanitari i educatiu, reconeixent l’activitat
existent i assignant-li una edificabilitat de 1.700 m2 de sostre, superior a l’existent, amb
l’objectiu de poder permetre reformes i/o ampliacions per millorar i modernitzar les
instal·lacions actuals.
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2.2. PARÀMETRES URBANÍSTICS

2.2.1 Paràmetres urbanístics de la UA-87
Els paràmetres urbanístics que regeixen el nou polígon d’actuació urbanística UA-87
queden descrits en els quadres següents:
Quadre de superfícies
Superficie de sòl
Sistemes

17.026 m2

100%

7.617 m2

45%

V

Parcs i jardins urbans

3.561 m2

21%

E

Equipaments comunitaris

1.254 m2

7%

C

Viari

2.802 m2

16%

9.409 m2

55%

25.601 m2st

100%

19.201 m2st

75%

6.400 m2st

25%

Zones
3b37-3b37hpo Edificació amb volumetria específica
Sostre
3b37-3b37hpp Edificació amb volumetria específica
Residencial
Usos compatibles
Superfície que genera aprofitament urbanístic

14.223 m2

(exclou superfície de domini públic)
Índex d'edificabilitat del sector

1,80 m2st/m2

Comparació amb els estàndards
de la UA-87 establerts per la MPG-60
Superficie de sòl

MPG-60

MPG-107

Sistemes

47,70%

33,85%

V

Parcs i jardins urbans

21,50%

25,04%

E

Equipaments comunitaris

26,20%

8,82%

Zones

52,30%

66,15%

3b37 Sòl residencial-terciari

52,30%

66,15%

Sostre terciari

23,50%

25,00%

Sostre residencial

76,50%

75,00%

Sostre

Índex d'edificabilitat

1,80 m2st/m2 1,80 m2st/m2
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Comparem els paràmetres proposats amb els de la UA-87 definida per la MPG-60,
excloent el sol de viari i, per tant, fent referència exclusivament a la superfície que
transforma l’ús i genera aprofitament urbanístic.
D’acord a això, si bé observem que augmenta el percentatge de nous espais verds, es
produeix una disminució de la superfície destinada a sistema. Això es degut a la
reducció del sòl destinat a sistema d’equipaments, al haver descartat la implantació
d’un nou equipament escolar a l’àmbit, que sí preveia la MPG60.
No obstant això, tal i com ja s’explicitava en la MPG-60, l’actuació plantejada suposa
una reordenació general d’un àmbit en sòl urbà i la transformació global dels usos
d’acord a allò descrit a l’article 100.3 del TRLUC.
En aquests casos la llei estableix l’obligació “d’incorporar una reserva mínima de
22,5m2 per cada 100m2 de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics
i equipaments públics. D’aquesta reserva, s’ha de destinar un mínim de 15m2 de sòl
per cada 100m2 de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així
mateix, s’ha d’incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i
equipaments públics de 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre destinat a altres usos.
Aquestes reserves s’apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l’àmbit.”
Si apliquem aquests estàndards a la nova ordenació proposada observem com es
dona compliment a la reserva mínima de zones verdes dins el nou polígon d’actuació
urbanística delimitat.
Reserves mínimes per a sistemes urbanístics (TRLUC art. 100.3)
Requeriment
V requerida
V o E requerida

Coef.

Sostre

Superficie requerida

15m2 x 100m2st residencial

0,15

19.201 m2

2.880 m2

7,5m2 x 100m2st residencial

0,075

19.201 m2

7,5m2 x 100m2st altres usos

0,075

6.400 m2

1.920 m2

Justificació del compliment de les reserves mínimes per a sistemes urbanístics
Superfície de V proposada

3.561 m2

Excedent de V proposada sobre V requerida

681 m2

Superfície de V* (només els 691m2 excedents) + E proposada

1.935 m2

Excedent de V* + E proposada sobre V o E requerida

15 m2
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D’acord a això, tal i com preveu l’article 97.d.2bis del TRLUC la disminució de sòl
d’equipaments respecte l’anterior MPG-60 queda justificada, per varis del supòsits
previstos. Per la suficiència d’equipaments existents per fer front a les necessitats a un
radi inferior a 500m, tal i com es detalla a la memòria informativa. Per la
innecessarietat dels terrenys per a l’ús d’equipament escolar que preveia la MPG-60
d’acord a la diagnosi del Pla Director d’Equipaments de Mataró. Per l’interès públic de
destinar major part del sòl de sistema a espais lliures, augmentant la superfície
naturalitzada a una zona central de la ciutat.
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2.3. CONDICIONS DE GESTIÓ

La modificació de planejament estableix els paràmetres urbanístics d’ús i ordenació
detallats que fan que no sigui necessària la redacció i tramitació de planejament
derivat posterior.
D’acord a això el planejament delimita el corresponent polígon d’actuació urbanística
UA-87 per a la seva gestió. L’àmbit afectat pel UA-87 tindrà consideració de sòl urbà
no consolidat d’acord a allò establert a l’article 31.2 del TRLUC, fins que, mitjançant la
seva execució, reuneixi les condicions de sòl urbà consolidat.
L’execució del planejament es desenvoluparà mitjançant el sistema d’actuació
urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació.
El desenvolupament del sòl de zona estarà subjecte a la condició especial d’ordenació
de les illes detallades en els plànols d’ordenació O2 i O3. Per a cada illa es defineixen
uns gàlibs on situar l’edificació assignant una edificabilitat i una distribució concreta
d’usos. Els projectes d’edificació fixaran i concretaran els paràmetres volumètrics dins
dels gàlibs establerts.
S’estableix una UMP en l’àmbit de l’illa 3 d’acord a allò previst a l’article 97 del Pla
General. En cas que l’àmbit de la UMP esdevingui una única finca i es desenvolupi a
través d’un únic projecte d’edificació, no serà necessària la redacció i tramitació de la
UMP. La UMP es tramitarà en paral·lel o posteriorment a l’aprovació del projecte de
reparcel·lació, i podrà ser tant d’iniciativa privada o pública -en cas que no hi hagi
acord entre privats-.
Els propietaris afectats hauran de costejar les diferents càrregues urbanístiques
vinculades a la transformació de l’àmbit així com fer la cessió gratuïta i lliure de
càrregues del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament del polígon d’actuació i del sòl
dels sistemes urbanístics de nova creació.
En relació a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es preveu que aquest se situï
de manera prioritària a la illa 2, on s’assigna el sostre destinat a HPO de règim
específic. La localització de l’aprofitament que per excés no es pugui situar a la
parcel·la esmentada es definirà en el marc del projecte de reparcel·lació i d’acord a
allò previst a l’article 46 del TRLUC.
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El projecte d’urbanització haurà de redactar-se seguint els criteris d’urbanització i els
límits indicatius definits en el plànol d’ordenació O6.
Les actuacions d’urbanització i edificació a l’illa delimitada pels carrers Miquel Biada,
Ronda Joan Prim, c. Tetuan i c. Francisco de Goya, que afectin el subsòl s’hauran de
dur a terme amb seguiment arqueològic i d’acord amb el procediment pertinent, a fi i
efecte d’identificar la possible presència de restes arqueològiques, i en cas afirmatiu,
adoptar les mesures corresponents.
2.4. AGENDA DE LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES

L’agenda de les actuacions urbanístiques, inclou tot el procés de tramitació i execució
del planejament. Això és, la tramitació de la MPG, amb les conseqüents fases
d’aprovació, la redacció i tramitació dels projectes de reparcel·lació i urbanització i,
finalment, l’execució de les obres d’urbanització.
El planejament defineix un únic polígon d’actuació urbanística, que es desenvoluparà
mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
D’acord a això, l’administració actuant executarà les obres d’urbanització a càrrec de
les persones propietàries i aquestes aportaran el sòl de cessió obligatòria, rebran els
solars edificables i pagaran les bestretes i quotes d’urbanització corresponents.
Igualment, la iniciativa de la formulació del projecte de reparcel·lació, recaurà a
l’administració actuant.
En el quadre adjunt es descriu l’agenda de les actuacions urbanístiques a partir de la
qual s’estima que la urbanització del sector pugui ser completada en el termini de dos
anys i mig des de l’aprovació definitiva del planejament.
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Agenda de les actuacions urbanístiques
Actuacions

Semestres
0

1

2

3

4

5

6

Modificació Puntual de Pla General
Aprovació inicial
Aprovació provisional
Aprovació definitiva
Projecte de reparcel·lació
Aprovació inicial
Aprovació definitiva
Projecte d'urbanització
Aprovació inicial
Aprovació definitiva
Execució de les obres d'urbanització
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2.5. MEMÒRIA SOCIAL

2.5.1 Marc jurídic
L’article 59 del TRLUC estableix l’obligació que els plans d’ordenació urbanística
municipal –o les seves modificacions- incorporin el document de memòria social.
D’acord a l’article 69 del RLU, aquesta ha d’avaluar la resposta de l’ordenació
urbanística proposada en relació a les necessitats d’habitatge assequible al municipi.
Així mateix, la memòria social també s’ha de referir a l’impacte de l’ordenació
proposada en funció del gènere, així com als col·lectius socials que requereixen
atenció específica.
El mateix article 69 estableix la possibilitat de remetre’s al contingut del Pla local
d’habitatge sempre que aquest contingui la informació necessària per al
desenvolupament de l’esmentada memòria social.
2.5.2 Determinacions de l’ordenació proposada relatives a les necessitats
socials d’accés a l’habitatge
El Pla Local d’Habitatge de Mataró (PLH) 2018-2023 reconeix el present àmbit de
desenvolupament com un sector d’interès pel municipi per a la generació de nou
habitatge assequible en una zona central de la ciutat.
La presència d’habitatge amb protecció pública a l’àmbit afavoreix la cohesió social al
generar –especialment- nou habitatge assequible de lloguer en una entorn compost
essencialment per habitatge de renda lliure de propietat.
Així doncs, d’acord a allò que preveia l’article 57 del TRLUC, el present planejament
reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública el 30% del nou sostre
residencial.
El Decret Llei 17/2019 estableix algunes modificacions en relació al règim d’HPO.
Concretament desapareixen els règims concertat, general i especial i es crea l’HPO
genèric, que permet la venda, la cessió i el lloguer de l’habitatge, i l’específic, que
permet només el lloguer. La determinació d’un o altre règim ha de venir justificada per
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les necessitats d’habitatge assequible al municipi, a través del PLH o la present
memòria social.
En aquest sentit, la diagnosi del PLH identifica la necessitat prioritària d’ampliar el parc
d’habitatge assequible en règim de lloguer per a destinar a polítiques socials. D’acord
a això, s’estableix de manera majoritària, el 19%, el destí del nou sostre d’HPO a la
qualificació específica, i en menor mesura, l’11%, el destí a HPO amb qualificació
genèrica.
Així mateix, s’estableix com a criteri a considerar en el marc del procés de
reparcel·lació, que la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic es faci, de manera
prioritària, en concepte de sostre d’HPO amb qualificació específica i, d’acord a allò
previst a l’article 46.2 del TRLCU es considera adequat que la cessió es pugui fer, de
manera majoritària, en el sòl corresponent a la UMP2.
L’edificació del sòl de protecció pública estarà subjecte a les mateixes condicions
d’execució del planejament descrites a la normativa urbanística de la present
modificació. El polígon d’actuació urbanística delimitat no afecta drets subjectes a
reallotjament.
2.5.3 Avaluació de l’impacte de l’ordenació proposada en funció del gènere
així com respecte als col·lectius socials que requereixen atenció específica
Pel que fa a l’espai públic, tal i com es descriu a la memòria d’ordenació així com al
plànol d’ordenació O6, la proposta i els criteris d’urbanització incorporen diferents
elements que tenen en compte la perspectiva de gènere, així com les necessitats
específiques de diferents col·lectius, com són: els infants, les persones joves, i la gent
gran, les persones que per raons culturals i/o per les pitjors condicions d’habitabilitat
i/o de major ocupació dels seus habitatges fan una ocupació més intensiva de l’espai
públic, com poden ser persones migrades o altres col·lectius amb un major risc
d’exclusió socioresidencial.
En aquest sentit, els criteris d’urbanització preveuen la pacificació del trànsit i la
incorporació de nova il·luminació, millorant les condicions de seguretat de l’entorn, així
com la incorporació de mobiliari urbà per al descans i del verd urbà que millori les
condicions ambientals per al passeig i l’estar.
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Pel que fa la nova plaça situada a la illa nord, aquesta es concep com un espai
passant, que permet la connexió a peu entre els carrers Goya i Tetuan, a través d’un
pendent molt suau, mantenint en tot moment la relació visual entre els dos extrems del
recorregut i procurant evitar els recons i zones cegues. Aquest fet, sumat a la
presència de nombrosos habitatges que s’obren a aquest espai i dels accessos als
habitatges en planta baixa, així com a la diversitat d’usos en l’espai públic i una
adequada il·luminació, han de procurar unes condicions de seguretat que facilitin l’ús
per part d’un ampli ventall de col·lectius durant bona part del dia.
Igualment mitjançant els criteris d’urbanització es defineixen diferents àrees amb
infraestructures específiques que afavoreixin l’ús de l’espai per part de diferents
col·lectius. En aquest sentit, la urbanització de l’espai haurà de contemplar
equipaments de joc així com espais d’estar i descans, per a la socialització de
persones de diferent edat i capacitats.
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2.6. INFORME AMBIENTAL

2.6.1 Marc jurídic
La tramitació ambiental de plans, programes i projectes està regulada per la Llei
21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental (en endavant L21/2013).
A Catalunya, la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes,
resta pendent d’adaptació a la nova normativa estatal. Tot i així, a través de la llei
16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls d’activitat econòmica,
s’introdueix una disposició addicional vuitena (en endavant DA8) on s’estableix la
relació entre ambdues normatives:
DA8 1) Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei
de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les
prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord
amb les regles contingudes en la present disposició.
La mateixa DA8 estableix que el procediment d’avaluació ambiental i l’Informe de
sostenibilitat ambiental a què fa esment la Llei 6/2009 passen a denominar-se
procediment d’avaluació ambiental estratègica i Estudi ambiental estratègic
respectivament. Igualment en el punt 6 c) estableix els supòsits en que aquest s’ha de
tramitar.
D’acord a això, en el punt 6c) s’estableix que no han d’ésser objecte d’avaluació
ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el
medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic
general, les modificacions de planejament urbanístic en sòl urbà, no incloses en
l’apartat quart de la lletra a de la DA8, i per tant, que no estableixin el marc per a la
futura autorització de projectes o activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental o
que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000o en altres
espais del Pla d’espais d’interès natural.
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Així mateix, s’estableix que l’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes
significatius sobre el medi ambient les modificacions de plans urbanístics que no
constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur
cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos en la zona
d’influència.
La present modificació de pla general suposa la transformació d’un àmbit en un entorn
de sòl urbà plenament consolidat, homogeneïtzant-se i donant continuïtat a la trama
urbana existent, mitjançant la substitució d’antigues edificacions industrials avui en
desús per a la introducció de l’ús dominant d’habitatge així com altres usos comercials
o terciaris propis d’aquest teixit.
No es produeix doncs una alteració de les estratègies i directrius del PG96 en aquest
àmbit. Ans al contrari, al substituir l’ús singular que es produïa en aquest punt de la
ciutat -que el PG96 mantenia fruit de les activitat antigament en funcionament- es
reforça el caràcter dominant de la trama urbana en aquesta zona central de la ciutat
consolidada.
Per tot això, i d’acord a allò establert a la DA8, punt 6, lletra c apartat segon, de la Llei
16/2015 la present modificació de pla no se sotmet a avaluació ambiental estratègica.
Tot i així, s’incorpora l’informe ambiental d’acord a allò previst a l’article 118.4 del
RLUC amb alguns determinacions ambientals que es considera cal fer constar a la
present modificació.
2.6.2 Anàlisi ambiental


Medi Físic

L’àmbit està situat en un entorn plenament urbà, a la confluència del Camí del mig / c.
Miquel Biada amb la Ronda de la República / General Prim, al centre de la ciutat.
La topografia es molt plana en el sentit dels carrers paral·lels a mar: c. Miquell Biada i
c. Goya, i una mica més acusada en els carrers perpendiculars a mar: Ronda General
Prim i c. Tetuan amb un pendent mitjà entre el 4 i el 5%. La situació morfològica
original ha quedat completament alterada pel procés urbanitzador quedant consolidat
dins de la trama urbana.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
MPG 107 DE REGENERACIÓ URBANA DE L’ENTORN DEL CARRER BIADA I CARRER GOYA. (GTM 2020 / 4191)
Servei d'Urbanisme i Patrimoni. Octubre 2021

69



Medi hidrològic

En relació a les aigües superficials i els cursos originals, aquests han quedat integrats
dins de la xarxa viària i, per tant canalitzats per la xarxa de sanejament.


Verd Urbà

La presència d’espais verds en aquest àmbit es redueix a l’arbrat de la Ronda General
Prim, ja que la majoria dels espais es troben edificats o urbanitzats.
2.6.3 Aspectes ambientals generals de l’ordenació
En aquest apartat es fa referència a tots aquells aspectes ambientals que s’han tingut
en compte alhora de planificar i dissenyar aquest barri.


Sostenibilitat del model d’ordenació

Es tracta d’una intervenció urbanística de transformació i adequació d’un sòl urbà al
centre de la ciutat i, per tant, no es treballa amb models territorials extensius i
dispersos.


Demandes de recursos, serveis i infraestructures

Al tractar-se d’una transformació d’un teixit industrial existent ja previst pel planejament
amb un sostre de nova implantació pràcticament igual al sostre existent, no hauria de
generar noves demandes de recursos. En tot cas, els consums i serveis que generin
els nous usos seran similars als existents i potencials ja previstos.
En quan a les infraestructures, s’està treballant en un teixit existent i, per tant, sobre un
sistema viari que ja disposa de les infraestructures de serveis necessàries. En tot cas
la remodelació de l’àmbit millorarà aquestes infraestructures.


Millores ambientals

La nova ordenació planteja la generació de dos nous espais lliures, avui inexistents,
que milloraran substancialment la qualitat del paisatge urbà, no tan sols de l’àmbit
d’actuació, sinó d’un entorn molt compacte com és el centre de la ciutat. Especialment
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el jardí/parc urbà a l’illa nord que connecta el carrer Goya i el carrer Tetuan ha
d’esdevenir un refugi de verd i espai per a l’oci i la socialització de valor en aquest
context.


Mobilitat generada

La mobilitat generada per l’àmbit queda detallada en l’informe annex i amb la
remodelació de la vialitat es millorarà l’accessibilitat dels modes sostenibles: a peu i en
bicicleta.


Patrimoni

Amb la remodelació plantejada és manté i millora el patrimoni arquitectònic de la ciutat,
especialment amb la rehabilitació i transformació de la fàbrica de Fontdevila i Torres
en un nou equipament municipal.
2.6.4 Criteris de sostenibilitat en l’execució del polígon d’actuació
urbanística


Recomanacions a adoptar en fase de planejament

El nou planejament proposat concreta una ordenació seguint els criteris i aspectes
ambientals establerts en el punt precedent. En quant a la concreció dels nous edificis,
s’estableixen fondàries edificades i perímetres de façana perquè els nous habitatges
disposin de la màxima il·luminació i ventilació natural creuada.


Recomanacions a adoptar en fase d’enderroc de les edificacions existents

La reducció de les emissions de pols i sorolls en fase d’execució dels enderrocs així
com la deconstrucció de les naus de manera de que es pugui reciclar al màxim el
material de l’enderroc.


Recomanacions a adoptar en fase d’urbanització

La reducció de les emissions de pols en fase d’execució de les obres d’urbanització.
Preveure l’estalvi d’energia amb els sistemes d’enllumenat públic que s’utilitzin. La
previsió d’àrees adequades per la recollida selectiva de residus i recollida d’orgànica.
La utilització de paviments esmorteïdors de soroll i mecanismes per reduir la velocitat
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del transit rodat. La utilització preferent de paviments permeables en els espais lliures
sempre i quan siguin compatibles amb la mobilitat de vianants i ciclistes. L’elecció
d’espècies autòctones pels arbres dels carrers i espais lliures que necessitin poc
manteniment i reg. La utilització de materials reciclats de la deconstrucció de les
edificacions reutilitzats en la urbanització com a bases i subbases de ferms, paviments
i drenatges. El fomentar l’ús de la bicicleta, proposant itineraris i àrees específiques
per l’estacionament de bicis a la via pública.


Recomanacions a adoptar en fase d’edificació

Seran d’aplicació als edificis residencials, terciaris i equipaments públics del sector, els
criteris definits en el Decret d’Ecoeficiència i ordenances municipals específiques. Es
recomana igualment la utilització de sistemes constructius amb materials prefabricats,
fàcilment desmuntables i reciclables. Així mateix, la incorporació de criteris d’eficiència
energètica, incorporant tecnologies energètiques de fonts renovables i mesures per
l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua i de les diferents energies empleades.
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2.7. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

2.7.1 Marc jurídic
El TRLUC estableix en l’article 96 “Modificació de les figures de planejament
urbanístic” que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
D’acord a això, tal i com estableix l’article 59.1 e) del mateix TRLUC, entre la
documentació pròpia d’una figura de planejament general s’ha d’incloure l’agenda i
l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
En aquest mateix sentit, el RLU a l’article 76.3 detalla que l’avaluació econòmica i
financera del pla d’ordenació urbanística municipal conté l’estimació del cost econòmic
de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i
l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del pla.
D’acord al marc descrit, en el següent apartat, s’incorpora la corresponent avaluació
econòmica i financera del pla. Concretament l’estudi es composa dels apartats
següents. En primer lloc s’analitzen els antecedents que condicionen la present
avaluació; seguidament es presenten els valor de repercussió del sòl urbanitzat, el
valor de les despeses urbanístiques i el valor de la cessió obligatòria d’aprofitament
urbanístic; a continuació s’analitza la relació entre les càrregues urbanístiques i
l’aprofitament com a primers indicadors de viabilitat; i finalment s’implementa l’estudi
dinàmic a través del qual es determina la viabilitat del polígon.
2.7.2 Valor del sòl urbanitzat
El valor de repercussió del sòl urbanitzat es calcula mitjançant el mètode residual
estàtic descrit pel RD 1492/2011, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la
Llei de Sòl.
VRS = Vv/K -Vc
VRS = Valor de repercussió del sòl (€/m2st) de l’ús considerat
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Vv = Valor en venda de l’ús considerat del producte immobiliari acabat
Vc = Valor de construcció de l’ús considerat (incloent PEC més altres despeses
necessàries per a la construcció de l’immoble)
K = coeficient que pondera la totalitat de les despeses general, incloses les de
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat
immobiliària. Aquest coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40,
podrà ser reduït o augmentat entre 1,2 i 1,5.
A efectes de l'avaluació de la viabilitat econòmica del polígon, es prenen de referència
els valors de repercussió plantejats per l’empresa municipal PUMSA als estudis del
projecte de reparcel·lació iniciats en el marc de la MPG-83 anul·lada.
Només s’introdueixen variacions en el cas de l’Habitatge de Protecció Oficial pel que el
decret 17/2019 introdueix canvis importants pel que fa als règims de protecció.
Desapareixen els règims concertat, general i especial, i s’estableixen els nous règims
genèric, que permet fer habitatge de venda, cessió o lloguer,i específic, que només
permet fer habitatge de lloguer.
Pel que fa al règim de preus i rendes màximes el decret preveu, en un futur proper, la
publicació d’un preu de venda bàsic i un factor de localització per establir-los.
Mentrestant, d’acord a la disposició transitòria cinquena es pren de referència el mòdul
d’HPO de règim general actualitzat segons el decret 50/2020 (2.385,63€/m2st útil de
venda i 8,95€/m2st útil de lloguer) per establir el VR de l’HPO de venda (genèric) i de
lloguer (específic).
D’acord a això, els VR emprats a efectes del present estudi de viabilitat són:
Valors de repercussió del sòl de referència
Habitatge Lliure (HLL)

768 €/m2st

Habitatge amb protecció oficial genèric

458 €/m2st

Habitatge amb protecció oficial específic

257 €/m2st

Terciari a la Ronda Gral Prim

356 €/m2st

Terciari PB al c. Miquel Biada

475 €/m2st

Terciari PP al c. Miquel Biada

310 €/m2st
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A partir de la distribució de sostre edificable en planta baixa i plantes pis i considerant
els diferents usos a desenvolupar obtenim el valor de l'aprofitament urbanístic del
sector. Assenyalar que s’ha considerat sostre Terciari PB al c. Miquel Biada només
aquell que se situa dins la profunditat de 25m respecte la façana a l’espai públic i tenint
en compte els límits de la parcel·lació indicativa del plànol O4. Es considera adequat
fer extensible aquest criteri en el marc del projecte de reparcel·lació.
Càlcul de l'aprofitament urbanístic de la UA-87
Aprofitament per usos

Vr (€/m2st)

Habitatge

St (m2st)

Valor (€)

19.201

12.219.019

HLL (70%)

768

1

13.441

10.322.484

HPO genèric (11%)

458

0

2.070

948.204

HPO específic (19%)

257

3.690

948.330

6.400

2.564.969

Terciari
Terciari a la Ronda Gral Prim

356

3.224

1.147.744

Terciari PB al c. Miquel Biada

475

2.622

1.245.239

Terciari PP al c. Miquel Biada

310

555

171.986

25.601

14.783.988

Aprofitament total
Aprofitament total de la UA-87

577

Valor de la cessió del 10% d'aprofitament
Aprofitament privat

0
520

1.478.399
13.305.589

2.7.3 Valor de les càrregues urbanístiques
Entre les càrregues urbanístiques a efectes del present estudi de viabilitat es
consideren: les obres d’urbanització, la indemnització de les construccions i activitats,
els enderrocs, la redacció i tramitació dels documents, la direcció d’obres i gestió i els
costos orientatius derivats del seguiment arqueològic.
Per l'estimació dels costos, a efectes de l'avaluació de la viabilitat econòmica del
polígon, pel que fa a les obres d’urbanització, enderrocs, la redacció de projectes i
gestió, i les indemnitzacions, es prenen de referència els valors elaborats per PUMSA
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pels estudis preliminars del projecte de reparcel·lació iniciats en el marc de la MPG-83,
ajustats a la present MPG. S’incorpora la despesa estimada del seguiment
arqueològic, que inclou els sondejos inicials i el possible seguiment en les actuacions
posteriors d’urbanització i edificació.
Valor de les càrregues urbanístiques del PAU
1.923.943 €

Obres urbanització
Enderrocs

565.724 €

Redacció de projectes i gestió

360.959 €
2.274.452 €

Indemnitzacions

24.220 €

Seguiment arqueològic

5.149.297 €

Total

2.7.4 Anàlisi estàtic. Relació entre les càrregues urbanístiques i
l’aprofitament urbanístic
En base a les càrregues urbanístiques, el valor de l'aprofitament privat, obtenim dos
indicadors de viabilitat inicials. D’una banda, la repercussió de les càrregues
urbanístiques en relació al sostre màxim edificable del sector, i d’altra banda, la relació
entre aquesta repercussió de les càrregues urbanístiques i el valor de repercussió del
sòl un cop restada la cessió d’aprofitament obligatòria.
Anàlisi estàtic. Relació entre les càrregues urbanístiques i l'aprofitament privat
Càrregues urbanístiques

5.149.297 €

Sostre màxim

25.601 m2st

Repercussió de les càrregues
urbanístiques respecte el sostre màxim

201 €/m2st

VR de l'aprofitament urbanístic privat

520 €/m2st

Relació entre la repercussió de les càrregues
urbanístiques i el VR de l'aprofitament urbanístic privat

39%
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2.7.5 Avaluació de la viabilitat econòmica mitjançant el mètode residual
dinàmic
Per avaluar la viabilitat econòmica de la transformació plantejada apliquem el mètode
residual dinàmic d’acord a les indicacions de la “Orden ECO/805/2003, de 27 de
marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos
para ciertas finalidades financieras.” Concretament apliquem la tècnica del Valor
Actual Net (VAN) a partir de definir:
-

El flux de caixa, és a dir, la distribució en el temps de l’escandall d’ingressos i
despeses associat al procés de transformació del sòl.
La taxa d’actualització en base a l’avaluació del risc, tenint en compte el tipus
de producte immobiliari que es desenvoluparà i les seves condicions de sortida
al mercat.

Flux de caixa
Es defineix un flux de caixa a nivell semestral. La distribució de despeses s’estableix
prenent com a referència el termini d'execució de les obres previst en el projecte
d'urbanització iniciat en el marc de la MPG-60. Per a la distribució d’ingressos s’estima
que la venda dels solars resultants es podria produir al llarg de l'any conseqüent a la
finalització de l'urbanització i delimitació dels mateixos.
Taxa d’actualització
D’acord a allò establert a la normativa hipotecària, s’utilitzarà com a taxa
d’actualització aquella que representi la rendibilitat mitjana anual del projecte sense
tenir en compte el finançament aliè que obtindria un promotor mitjà en una promoció
de les característiques analitzades. La taxa d’actualització es composarà de la taxa
lliure de risc i la prima de risc.
Pel que fa a la taxa lliure de risc prenem de referència la taxa d'actualització que
expressa les condicions del mercat, calculada dividint la renda de lloguer neta del
producte immobiliari per el seu valor de venda. Aquest valor serà vàlid sempre que no
sigui inferior al “tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda
pública de plazo entre dos i seis años” que expressa la taxa mínima de retorn d’una
inversió de rendibilitat segura. D'acord a això la taxa lliure de risc es situa en el 5,24%.
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Pel que fa a la prima de risc, la normativa hipotecària estableix, a la disposició
addicional sisena, uns valors mínims de la prima de risc vinculada a diferents
productes immobiliaris. Prenem de referència la taxa associada a l’ús d'habitatge de
primera residència que se situa en el 8% real.
Amb tot, si fem la suma geomètrica de la taxa lliure de risc i la prima de risc, obtenim
que la taxa d’actualització real anual és del 13,66%.
Per altra banda necessitem conèixer el valor d’adquisició del sòl que se situarà en el
període zero en el flux de caixa. A efectes exclusius del present estudi de viabilitat,
prenem de referència el valor del sòl d'acord als usos previstos i determinacions
urbanístiques del PG96 tal i com es plantejava en el marc de la MPG-83.
Tal i com mostren les taules adjuntes, d’acord als paràmetres exposats, l’estudi
dinàmic mostra un VAN positiu pel qual queda garantida la viabilitat del sector. En
concordança amb això, observem que la Taxa Interna de Retorn (TIR) real de
l’operació és superior a l’esperada.
Valors resultants de l'aplicació del mètode residual dinàmic
Valor Actual Net (VAN)
Taxa Interna de Retorn anual (TIR)

884.472,33 €
20%
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30%
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40%

25%

25%

100%

100%

100%

10%

100%

Despeses
Valor del sòl

100%

Obres urbanització
Enderrocs

100%
100%

100%

Redacció de projectes i gestió

25%

25%

100%

Indemnitzacions
Seguiment arqueològic

50%

20%

20%

Ingressos per venda dels solars urbanitzats
Sòl urbanitzat

0

50%

50%

4

5

100%

1

2

3

Obres urbanització

577.183 €

577.183 €

769.577 €

1.923.943 €

Enderrocs

565.724 €

0€

0€

565.724 €

90.240 €

90.240 €

90.240 €

360.959 €

0€

0€

2.274.452 €

2.274.452 €
24.220 €

Despeses
4.757.085 €

Valor del sòl

Redacció de projectes i gestió
Indemnitzacions

4.757.085 €

4.844 €

4.844 €

2.422 €

4.757.085 €

1.237.990 €

672.267 €

3.136.691 €

0€

0€

0€

0€

6.652.795 €

6.652.795 €

-4.757.085 €

-1.237.990 €

-672.267 €

-3.136.691 €

6.652.795 €

6.652.795 €

Seguiment arqueològic

Ingressos per venda dels solars urbanitzats
Sòl urbanitzat

Valor net
Taxa de retorn mínima esperada anual
Taxa de retorn mínima esperada semestral

13,64%
6,60%
-4.757.085,39 €

Valors nets actualitzats al moment zero
Valor actual net

13.305.589 €

-1.161.304,67 €

-591.560,93 €

-2.589.158,22 €

5.151.336,89 €

4.832.244,64 €

884.472,33 €

Taxa de retorn real semestral

10%

Taxa de retorn real anual

20%
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2.8. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

2.8.1 Marc jurídic
El TRLUC estableix en l’article 96 “Modificació de les figures de planejament
urbanístic” que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
D’acord a això, tal i com estableix l’article 59.3d) del mateix TRLUC, entre la
documentació pròpia d’una figura de planejament general s’ha d’incloure “l’informe de
sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació
del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la
implantació i manteniments de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris”.
2.8.2 Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos
productius.
L’àmbit d’intervenció compren els sòls històricament industrials a l’entorn del carrer
Miquel Biada on el Pla General de 1996 els hi va establir la qualificació industrial
reconeixent la presència de la trama productiva existent en aquell moment. No obstant,
factors globals han suposat la marxa de la indústria de la ciutat, i al mateix temps, la
ciutat ha anat executant i completant les seves zones industrials amb millors
infraestructures i accessibilitat per la mobilitat industrial, fet que a suposat la
relocalització del teixit productiu de la ciutat.
Paral·lelament, l’activitat econòmica del municipi s’ha anat terciaritzant, fent-se cada
vegada més intensa en la utilització de l’espai, amb tipologies edificatòries no tan
extensives en consum de sòl i, en definitiva, molt més compatibles amb altres activitats
i usos urbans.
D’altra banda, els recents creixements de la ciutat han anat integrant aquest antic
sector industrial donant-li una posició d’accessibilitat privilegiada en un entorn de
caràcter marcadament residencial.
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En aquest sentit la proposta de modificació contempla la transformació i, sobretot,
l’adequació d’aquest àmbit amb una remodelació del barri consistent en la implantació
d’usos residencials combinats amb bona part d’usos terciaris i comercials, disposats
per tal de potenciar un eix econòmic de dinamització comercial del centre de la ciutat
juntament amb les actuacions previstes a l’entorn amb la implantació de nou sostre
terciari.
Així doncs, el nou planejament preveu que la quarta part del nou sostre és destini a
activitats productives situades en tipologies edificatòries adequades a l’entorn
residencial predominant i al model de ciutat que es pretén.
2.8.3 Impacte de les actuacions previstes en les finances públiques
derivades de la implantació i manteniment de les infraestructures i
serveis
En relació a l’impacte en la implantació i manteniment d’infraestructures, cal esmentar
que es tracta d’una remodelació que abasta dos illes de sòl privat dins d’un teixit urbà
on ja existeixen els carrers amb els seus serveis i infraestructures que donen servei al
teixit industrial existent i que, per tant, ja generen uns costos de servei i manteniment.
Únicament s’incorporen dues noves peces d’espais lliures que per les seves
característiques i dimensions no generaran un increment significatiu del cost de
manteniment, sobretot, en relació al servei que donaran pel barri. El cost de les obres
d’urbanització correspondrà al propietaris del polígon delimitat.
En relació a l’impacte per la prestació de serveis, cal dir que es tracta d’una
modificació on es contempla una transformació d’usos en una trama urbana situada en
una posició cèntrica i densa en població. La incorporació de les noves activitats, queda
doncs perfectament absorbida amb el nivell de serveis actuals. Tot i així, l’entrada de
nous ingressos puntuals, amb el nou procés edificatori, i ingressos corrents derivats de
l’increment de valor del sòl, la posada en marxa de noves activitats –en front les
nul·les activitats actuals- i l’aparició de noves taxes de vehicles i d’altres, representarà
un increment substancial pels ingressos en aquest àmbit de la ciutat.
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En conclusió, es considera que aquesta modificació de planejament que es proposa,
no representarà cap alteració substancial dels costos relatius a la implantació de
serveis i manteniment de les infraestructures per les administracions implicades.
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