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DOCUMENT 1 MEMÒRIA D'INFORMACIÓ 

1. OBJECTE 
El objecte d'aquest Pla Parcial Urbanístic (PPU) és el desenvolupament del 
sector de sòl urbanitzable delimitat PPU3 "COSTA BRAVA CENTRE" del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Vall-llobrega 
aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona (CTUG) en data 02/06/2015 

2. INICIATIVA DEL PLA PARCIAL 

La iniciativa de formular aquest PPU és de l'Ajuntament de Vall-llobrega, 
d'acord amb el que determina l'article 124 de les NU del POUM, amb adreça a 
efectes de notificacions a Plaça de la Vila,3 , 17253-Vall-llobrega 

3. EQUIP REDACTOR 

Aquest PPU es redacta per Antoni Mas Comas, arquitecte col·legiat amb el 
número 5135 del  Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb domicili al 
Passatge Forasté, 4bis, local 5, 08022 Barcelona. Mail: amascomas@coac.net 

4. ANTECEDENTS  
En la zona delimitada per a sòl urbanitzable delimitat PPU3 existien de fa molts 
anys varis edificis destinats a diferents usos ubicats en sòl no urbanitzable de 
les antigues NSP: La Barraca, Xidors, La Tina, Costa Brava Centre, Vins Can 
Mas i Adneho. En el moment de redactar el POUM uns dels objectius era 
legalitzar aquesta situació per tal de garantir la seva implantació justificada per 
la signatura d'un conveni urbanístic amb l'empresa Adnheo que volia consolidar 
la seva indústria mitjançant una ampliació que permetia mantenir la seva 
activitat i alhora generar nous llocs de treball. La proposta de delimitació 
d'aquest sector entrava en contradicció amb l'existència d'un corredor ecològic 
que determinava el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (aprovat 
14/09/2010). Per aquest motiu es va arribar amb un acord amb el Departament 
de Medi Ambient de mantenir en el centre del sector i en direcció est - oest el 
corredor ecològic previst en el Pla Territorial. 
Amb aquestes condicions es va aprovar la seva delimitació en el POUM per 
part de la CTUG. 

5. PLANEJAMENT URBANÍTIC VIGENT 

El planejament urbanístic delimita aquest sector de SUD en l'article 124 d les 
Normes Urbanístiques del POUM que es transcriu a continuació: 

Art. 124.- Sector PPU 3 "COSTA BRAVA CENTRE" 
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1.   Objectius 

En aquesta zona existeixen un conjunt d’activitats lligades a l’ús industrial, terciari i comercial: Xidors, 
La Tina, Costa Brava Centre, Mas Vins i Adneho. L’objectiu del pla parcial urbanístic és ordenar 
urbanísticament aquest sector i preveure ampliacions de les activitats existents o noves àrees de 
creixement lligades a aquest ús, tenint en compte el conveni signat entre l'Ajuntament de Vall-llobrega 
i l'empresa Adneho. 

2.   Àmbit 

Comprèn els terrenys situats al nord-est del terme municipal, limitant pel sud amb el càmping “El 
Castell” i per l’est amb la xarxa viària interurbana.  

3.   Superfície 

50.035,00 m² 

4.   Cessions: 48,62% 

Sòl d’aprofitament privat: 51.38 % 

Les cessions de sòl per espais lliures que s’assenyala amb la lletra “V” en el plànol “O.5 Ordenació del 
sòl urbanitzable” és vinculant. S’assenyala amb línia continua la xarxa viària a la que s’haurà d’adaptar 
el planejament derivat.  

5.   Edificabilitat bruta 

Terciari - Comercial - Industrial - Hoteler : 0,31 m²st/m²s. Sostre existent 6.047,95 m²st (es 
descompten 1.088 m²st de Mas Vins) 

6.   Condicions d'ordenació, urbanització, parcel·lació i edificació 

Sistema d’ordenació és el d’edificació aïllada amb volumetria flexible. L’alçada màxima serà de PB+2.  

El PPU haurà de preveure les places d’aparcament per a cotxes i bicicletes d’acord amb la legislació 
vigent. 

En cas de realitzar-se ponts, passos, obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de qualsevol curs 
d'aigua, el projecte constructiu haurà d'incloure el seu dimensionat pel cabal Q500, seguint les 
recomanacions tècniques del ACA.  

El tractament i gestió dels espais lliures públics ha de mantenir les característiques d'un terreny 
forestal que, no obstant això, pot ésser objecte de les actuacions de silvicultura de prevenció 
d'incendis i de manteniment d'un estat forestal adient. 

El pla parcial urbanístic que desenvolupi aquest sector s'haurà de remetre a l'Oficina Territorial d'Acció 
i Avaluació Ambiental de Girona per a l'emissió del corresponent informe.  

7.   Condicions d'ús 

Ús global industrial, terciari, hoteler i comercial. S’admet un habitatge per a cada edificació només pel 
servei d’aquesta. 

8.   Condicions de gestió 

Sistema de actuació: reparcel·lació per cooperació .

Caldrà subscriure Conveni de sanejament entre els propietaris i l'ACA, segons determina l'apartat  6.4 
del PSARU 2005. 

9.   Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic. 

Els propietaris o propietàries del sector han de cedir a l'administració actuant, gratuïtament, el sòl 
corresponent al 15% de l'aprofitament urbanístic 

10.   Fitxa de característiques 
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FITXA DE CARACTERÍSTIQUES - PPU 3 COSTA BRAVA CENTRE 

  SUP % 

ÀMBIT (m2) 50,035.00 100.00%

Sistemes (m2) 

Viari 5,066.00 10.12%

Espais lliures-equipament 19,260.00 38.49%

Total cessions 24,326.00 48.62%

Zones (m2) 

Aprofitament privat (m2) 25,709.00 51.38%

Zona terciari, industrial i comercial 25,709.00 51.38%

Edificabilitat bruta 0.31 

Sostre màxim (m2) 15,568.95 

6. EMPLAÇAMENT I ÀMBIT 
L'àmbit del PPU3 "Costa Brava Centre" té una superfície de 50,020.95m² i els 
límits son: 

al nord: amb camí rural 
a l'est:  amb la C-31 
a l'oest: amb terrenys classificats de sòl no urbanitzable 
a sud:  amb el càmping “El Castell” 

7. JUSTIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL 
En aquest àmbit existeixen un conjunt d’activitats lligades a l’ús industrial, 
terciari i comercial: La Barraca de Can Mas, Xidors, La Tina, Costa Brava 
Centre, Vins Can Mas i Adneho. L’objectiu del pla parcial urbanístic és ordenar 
urbanísticament aquest sector i preveure ampliacions de les activitats existents 
o noves àrees de creixement lligades a aquest ús, tenint en compte el conveni 
signat entre l'Ajuntament de Vall-llobrega i l'empresa Adneho. 

Amb l'aprovació d'aquest pla parcial urbanístic s'aconsegueix  

a) la legalització de les edificacions i usos existents 
b) la ordenació del sector i la seva urbanització 
c) permetre que la indústria Adnheo pugui ampliar la seva activitat 
d) mantenir i ampliar el nombre de treballadors en aquesta zona  

8. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY I USOS DEL SÒL I DE 
LES EDIFICACIONS 

El àmbit del PPU-3 es situa al nord del terme municipal de Vall-llobrega, limitant 
pràcticament amb el municipi de Montràs, i encaixat entre la carretera C-31 i el 
càmping El Castell. 

És un terreny de forma irregular amb una lleugera pendent en direcció nord - 
sud en el que existeixen diverses edificacions situades en ambdós extrems de 
sector i que en la seva part central hi ha una zona boscosa de pineda. 
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Dins el àmbit delimitat ja un conjunt d’edificis amb diverses activitats situats a 
l’entorn de la zona boscosa. Es descriuen a continuació les edificacions 
existents i el seus usos: 
LA BARRACA de Can Mas: rostisseria per venda i degustació, 
XIDORS: Venda i obrador de pastisseria amb un habitatge a la planta pis. 
LA TINA: Restaurant amb un habitatge a la planta pis 
COSTA BRAVA CENTRE: És una cooperativa que ofereix un servei global i 
d’especialització a les empreses del sector turístic (hotels, restaurants, entitats 
públiques o privades) 
VINS CAN MAS: Venda, embotellat i etiquetatge de vins, caves i generosos. 
ADNEHO: Empresa dedicada a la preparació de productes alimentaris, tal com 
plats precuinats (no conservats), elaboració de patates fregides i similars, 
preparació de productes en pols per a flams, gelats, ... 

9. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 

Dins de l'àmbit delimitat es constaten les següents propietats amb la seva 
referència cadastral i la seva superfície real acordada amb tots els propietaris. 
La delimitació de l’estructura de la propietat ha estat acceptada per la totalitat 
dels propietaris 

PPU-COSTA BRAVA CENTRE - FINQUES     

num propietari finca cadastral 
finca 

registral 

superfície 
m² segons 
topogràfic 

1 Costa Brava Centre 17223A00300084   6,261.45
2 Fernando Corredor Sais 17223A00300086   5,063.31
3 Immobiliària Francolí 17223A00300094   777.78
4 Josep Colomer 17223A00300091   737.79
5 Josep Colomer   9,163.99
6 Josep Colomer 17223A00300095   986.70
7 Isidre Barcons 17223A00300096   2,401.34
8 Immobiliària Francolí 17223A00300085   1,647.78
9 Josep Abuli 17223A00300093    924.45

10 Josep Abuli   4,637.07
11 Abril Tor Mas 17223A00300088   4,811.04

12
Jordi i Xavier Mas 
Rovira 17223A00300089 250 2,501.01

13 Abril Tor Mas 17223A00300157 1034 2,065.48
14 Abril Tor Mas 17223A00300158 1033 1,932.17
15 Jordi Mas Rovira 17223A00300161 1032 776.88
16 Jordi Mas Rovira 17223A00300160 652 312.48
17 Dolors Rovira 

Armenteras i Xavier 
Mas Rovira 

17223A00300159 728 2,108.95

    47,109.67

   
Viari 
públic 2911.28

   Total 50,020.95

Tanmateix existeixen dins l'àmbit delimitat 17 propietats, una de les quals ( el 
conjunt de la 13, 14, 15, 16 i 17) prové de la divisió d'una parcel·la única que es 



PPU-3 COSTA BRAVA CENTRE 

 PÀGINA 8 

divideix en 5 parcel·les resultants d'una herència, ignorant el redactor del PPU 
com han estat possible aquestes segregacions dins el SNU.  

10. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EXISTENTS 

Dins el sector delimitat hi han els següents accessos de la xarxa viària primària: 
a) pel costat sud del sector hi ha un accés que es respecte des del vial lateral 
de la C-31 
b) pel costat nord un accés des de una via lateral de la C-31 que connecta amb 
aquesta en el terme municipal de Montràs fins a l'àmbit del sector. 

En el plànol de serveis existents número 4  s'assenyala la xarxa soterrada de 
sanejament i la d'aigua potable. Tanmateix es detallen les línies aèries de 
telefonia i electricitat existents. 

11. AFECCIONS IMPOSADES PER LA LEGISLACIÓ SECTORIAL

En la carretera C-31 es mantenen els accessos existents en el sector. 
  
Pel que fa a la separació de l'edificació respecte a la C-31 es fixa en 25 des de 
la línia blanca del vial lateral de la C-31 llevat de la zona que ocupa l'edifici de 
Xidors que es redueix fins a la seva façana est. 

Es manté el corredor ecològic que determina el Pla Territorial d'acord amb les 
indicacions del Departament de Medi Ambient i recollides en el POUM 

12. DOCUMENTACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
La documentació que conforma el present Pla Parcial Urbanístic, es la següent: 

DOCUMENT 1: Memòria d'informació 
DOCUMENT 2: Memòria de l’ordenació 
DOCUMENT 3: Pla d’etapes i divisió poligonal 
DOCUMENT 4: Normativa 
DOCUMENT 5. Despeses d’urbanització 
DOCUMENT 6: Avaluació econòmica i viabilitat 
DOCUMENT 7: Plànols 

ANNEX 1 Memòria Ambiental 
ANNEX 2 Estudi de mobilitat 
ANNEX 3 Memòria Social 
ANNEX 4: Viabilitat econòmica, Compromisos i Garanties 

DOCUMENT 2 MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 



PPU-3 COSTA BRAVA CENTRE 

 PÀGINA 9 

1. OBJECTIUS DE L' ORDENACIÓ PROPOSADA 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fixa com a objectius pel 
desenvolupament del  SUD3 "Costa Brava Centre" els següents: 

a) la legalització de les edificacions i usos existents 
b) la ordenació del sector i la seva urbanització 
c) permetre que la indústria Adnheo pugui ampliar la seva activitat 

Dins sector delimitat hi ha un conjunt d'edificacions existents que s'han 
implantat en aquesta zona des de la dècada dels anys 60 del segle passat: 

a) Un edificació destinada a celler de vins (Mas Vins) i un altre destinada al 
sector alimentari (Adhneo) 
b) Una edificació destinada a la defensa assessorament, gestió d'ajuts i 
subvencions, borsa de treball i formació del sector turístic de la Costa Brava 
(Costa Brava Centre) 
c) Una edificació destinada a pastisseria, actualment en desús (Xidors) 
d) Unes edificacions destinades a restauració i a allotjament turístic (la Tina) 
e) Una edificació destinada a restaurant grill (La Barraca)  

Totes aquestes edificacions van ser implantades en sòl no urbanitzable i 
disposen de una xarxa viària elemental i dels serveis d'aigua, clavegueram, 
electricitat, telefonia.  

Actualment no hi ha cap normativa que reguli ni aquests usos ni aquestes 
edificacions. Per a aquests motius el POUM va proposar la delimitació d'un 
sector de sòl urbanitzable SUD3 "Costa Brava Centre" i alhora recollir la 
necessitat de l'empresa Adhneo de disposar de més sostre edificable per a 
ampliar les seves instal·lacions tot mantenint la seva ubicació actual. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA ORDENACIÓ PROPOSADA 

2.1 VIALITAT 
El pla parcial proposa mantenir la vialitat existent  que actualment ja dona 
accés a les edificacions existents. 

Es manté el vial quasi paral·lel a la C-31 a la que s'accedeix tant des de un 
ramal de la calçada lateral de la C-31 provenint del nord com des l'accés de la 
pròpia calçada lateral, situada al sud del sector, ja existent actualment. Aquest 
vial es dissenya amb seccions variables segons les característiques del tram 
per a on discorre.   
a) Vial de 11,50 m. d'amplada, amb vorera de 2,0 m a l'oest, de 1,5 m a l'est  i 
calçada de 8,0 m. en el tram sud que dona accés a les edificacions existents. 
b) Vial de calçada única de 8,0 m  d'amplada en el tram que discorre per la 
zona verda, seguint les indicacions donades pel Departament de mediambient. 
c)  Vial de 10,0 m d'amplada, amb vorera de 2,0 m al costat oest en el ram més 
al nord. 
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Per a accedir al que ara és Mas Vins es manté i regularitzar la rasant del vial 
existent, d'amplada promig de 8,0 m amb vorera de 1,0 a cada costat i calçada 
de 6,0 m. Aquest vial acaba amb un cul de sac que compleix amb les 
determinacions relatives a la seguretat  que preveu la legislació vigent. 

2.2 ESPAIS LLIURES, EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS 

El  espai destinat a zona verda o espai lliure es concentra tot al centre del 
sector i en desenvolupa en direcció est-oest, conformant un corredor verd i 
ecològic, seguint les indicacions del POUM i els informes sectorials del 
Departament de mediambient. El tractament i gestió d'aquest espai ha de 
mantenir les característiques d'un terreny forestal que, no obstant això, pot 
ésser objecte de les actuacions de silvicultura de prevenció d'incendis i de 
manteniment d'un estat forestal adient. 

Aquest pla parcial proposa no delimitar una zona d'equipaments públics en 
aquest sector. 
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Es justifica en la gran quantitat de terrenys qualificats d'equipaments (Clau E) 
de que disposa el municipi, la major part d'ells sense ús específic, com 
s'observa  en aquest quadre del POUM 

EQUIPAMENTS POUM 

Tipologia existents   
proposta 
POUM   Ubicació 

       
Esportiu 213 m²sòl 6,530 m²sòl   

Piscina municipal  m² sòl       

Pista poliesportiva 213 m² sòl 3,012   PPU2 

Sala esportiva  m² sòl 3,518   Raval Baix 

Docent 6,530 m²sòl 6,393 m²sòl PPU1 

Escola Primària 4,517 m² sòl       

Escola bressol 2,013 m² sòl       

Administratiu m²st 289 m²st 795 m²sol PAU 1 

Ajuntament 300 m²st 

Magatzem mpal 80 m²st   

Sanitari - assistencial 150 m²st (*) m²st PAU 1 

Dispensari 50 m²st     

Casal d'avis 100 m²st     

Socio-cultural  425 m²st 1,386 m²sòl Mas Falquet 

Sala polivalent 125 m²st   m²st

Casal joves 300 m²st   m²st   

Abastaments  946 m²sòl 6,891 m²sòl SNU 

Cementiri 946 m² sòl    

Genèric 15,072 m²sòl 15,072 m²st   

(*) Inclòs en administratiu 

El municipi disposa de 15.072 m² de sòl destinat a equipaments públics en 
propietat als quals encara no hi ha ús assignat. 

Atesa la quantitat d'espais destinats a equipament (Clau E) de que disposa el 
municipi i, alhora, de l'estructura de la propietat que degut a les edificacions 
existents, totes elles en ús actualment, obliga a mantenir les parcel·les inicials, 
es proposa no delimitar un àrea d'equipaments. Tanmateix atès que existeix la 
obligació de mantenir el corredor ecològic, el qual requereix una gran quantitat 
d'espais lliures que representen el 39,03% del l'àmbit del sector, no hi ha 
possibilitat de delimitar un àrea d’equipaments dins l’àmbit del PPU.  

Es preveu, a resultes de projecte d'urbanització, la ubicació de tres reserves de 
sòl per a ubicar-hi estacions transformadores d'electricitat. Aquests sòl es 
qualifiquen de serveis tècnics. 
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2.3 PARCEL·LACIÓ I EDIFICACIÓ 
El pla parcial manté bàsicament la parcel·lació existent i només genera dues 
noves parcel·les, P1b i P5, sense edificació. 

Cada parcel·la té diferent superfície en funció de les característiques de 
l'edificació existent.  En total es preveuen 8 parcel·les a cada una de les quals 
se li assigna ela part proporcional del sostre màxim previst en el POUM. 

REPARTIMENT DE SOSTRE PER 
PARCEL·LA 

num_parcel·la 
sup_parcel·la   

m² 
m²st     

parcel·la 
P_1a 7,018.82 4,400.74
P_1b 4,497.43 2,828.38
P_2 1,445.43 902.48
P_3 2,825.03 1,761.54
P_4 1,706.91 1,065.30
P_5 666.79 415.57
P_6 2,084.28 1,300.99
P_7 4,539.01 2,831.49
total 24,783.70 15,506.49
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3. QUADRES DE CARACTERÍTIQUES 

Quadre comparatiu entre la proposta del PPU i la fitxa del POUM 

SUPERFÍCIES PPU POUM 
SISTEMES 
  m²  m²  
Zona verda 19,525.80 19,260.00
Viari-
Aparcament 5,603.45 5,066.00
Serveis Tècnics 108.00
total 25,237.25 50.45% 24,326.00 48.62%
ZONES 
P_1a 7,018.82
P_1b 4,497.43
P_2 1,445.43
P_3 2,825.03
P_4 1,706.91
P_5 666.79
P_6 2,084.28
P_7 4,539.01
total 24,783.70 49.55% 25,709.00 51.38%
TOTAL_ÂMBIT 50,020.95 50,035.00

Atès que el PPU defineix parcel·les el sostre total del àmbit delimitat es 
reparteix proporcionalment a la superfície de la parcel·la. 

En el supòsit de canvi en la parcel·lació proposada el índex d'edificabilitat neta 
de cada parcel·la resultant serà de 0,626 m²st/m²sòl 

ÀMBIT 50,020.95   
sostre 
(0,31m²st/m²sòl) 15,506.49 m²st  
REPARTIMENT DE SOSTRE PER PARCEL·LA 

num_parcel·la 
sup_parcel·la   

m² % 
m²st     

parcel·la 
P_1a 7.018,82 28.38% 4,400.74
P_1b 4.497,43 18.24% 2,828.38
P_2 1,445.43 5.82% 902.48
P_3 2,825.03 11.36% 1,761.54
P_4 1,706.91 6.87% 1,065.30
P_5 666.79 2.68% 415.57
P_6 2,084.28 8.39% 1,300.99
P_7 4,539.01 18.26% 2,831.49
total 24,855.70 100.00% 15,506.49
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4.CESSIONS 

4.1_SISTEMES 

Les determinacions que el POUM fa per a aquest sector dificulten la necessitat 
de complir amb el estàndard de reserva de sòl per a equipament que es 
justifica en base a: 

• Les cessió per a sistema viari són del el 11,20% i de zona verda, o zona 
de manteniment del connector ecològic que determina el PTCG, és del 
39,03%, amb un total del 50,23% de la superfície de l'àmbit delimitat.  

• La gran quantitat de sòl per a equipaments municipals sense ús 
específic es de15.072 m² (font POUM), aquesta quantitat compleix amb 
escreix les reserves necessàries per a disposar d'uns equipaments que 
donin servei als vilatans. 

• La impossibilitat de reservar una zona destinada a equipament públic de 
dimensions adequades degut a la quantitat d'edificacions existents que 
cal adjudicar a les propietats inicials. 

4.2_APROFITAMENT URBANÍSTIC 

Ateses les característiques del sector en el que cal atorgar les parcel·les 
resultants edificades als propietaris inicials, resulta impossible cedir el 15% de 
l'aprofitament urbanístic a l'Ajuntament en una parcel·la. En aquest sentit es 
proposa substituir la cessió amb terreny per el seu equivalent econòmic que 
determinarà el corresponent projectes de reparcel·lació. 

5.GESTIÓ DEL PPU 

Els sistema d'actuació serà el de reparcel·lació per cooperació. 

DOCUMENT 3 PLA D'ETAPES 

El sector constitueix un únic polígon d’actuació. 

Per a portar a terme la transformació urbanística d’aquest sector es preveu una 
sola etapa desglossada en les següents fases des de l’aprovació definitiva 
d’aquest pla parcial urbanístic: 

1.- aprovació definitiva del projecte d’urbanització: 6 mesos 
2.- aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació: 8 mesos 
3.- inici de les obres d’urbanització: 10 mesos 
4.- finalització de les obres d’urbanització: 22 mesos 
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DOCUMENT 4 NORMATIVA 

CAPITOL 1 DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Àmbit d'aplicació 
Aquesta Normativa és d'aplicació en la totalitat de l'àmbit del sector PPU-3 
"Costa Brava Centre" definit en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de 
Vall-llobrega, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona i publicat al DOGC en data 21/07/2015 

Article 2. Vigència del PPU 
El pla parcial PPU-3 "Costa Brava Centre" de Vall-llobrega tindrà vigència 
indefinida. 

Article 3. Obligatorietat 
L’administració i els particulars estan obligats a complir les disposicions i  
determinacions del Pla Parcial Urbanístic del sector SAU3, i en particular el 
contingut de les presents Normes. 

En conseqüència, tota actuació o intervenció sobre el territori objecte d’aquest 
planejament, tant si té caràcter provisional com definitiu, sigui d’iniciativa 
pública o privada haurà d’ajustar-se a les disposicions aquí indicades, i en el 
seu defecte en el que disposi el POUM de Vall-llobrega i el Text refós de la Llei 
d'Urbanisme (text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012)  

Article 4. Normes urbanístiques de referència 
Les normes urbanístiques específiques del planejament de referència son les 
del POUM de Vall-llobrega: 

Art. 124.- Sector PPU 3 "COSTA BRAVA CENTRE" 
1.   Objectius 

En aquesta zona existeixen un conjunt d’activitats lligades a l’ús industrial, terciari i comercial: Xidors, 
La Tina, Costa Brava Centre, Mas Vins i Adneho. L’objectiu del pla parcial urbanístic és ordenar 
urbanísticament aquest sector i preveure ampliacions de les activitats existents o noves àrees de 
creixement lligades a aquest ús, tenint en compte el conveni signat entre l'Ajuntament de Vall-llobrega 
i l'empresa Adneho. 

2.   Àmbit 

Comprèn els terrenys situats al nord-est del terme municipal, limitant pel sud amb el càmping “El 
Castell” i per l’est amb la xarxa viària interurbana.  

3.   Superfície 

50.035,00 m² 

4.   Cessions: 48,62% 
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Sòl d’aprofitament privat: 51.38 % 

Les cessions de sòl per espais lliures que s’assenyala amb la lletra “V” en el plànol “O.5 Ordenació del 
sòl urbanitzable” és vinculant. S’assenyala amb línia continua la xarxa viària a la que s’haurà d’adaptar 
el planejament derivat.  

5.   Edificabilitat bruta 

Terciari - Comercial - Industrial - Hoteler : 0,31 m²st/m²s. Sostre existent 6.047,95 m²st (es 
descompten 1.088 m²st de Mas Vins) 

6.   Condicions d'ordenació, urbanització, parcel·lació i edificació 

Sistema d’ordenació és el d’edificació aïllada amb volumetria flexible. L’alçada màxima serà de PB+2.  

El PPU haurà de preveure les places d’aparcament per a cotxes i bicicletes d’acord amb la legislació 
vigent. 

En cas de realitzar-se ponts, passos, obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de qualsevol curs 
d'aigua, el projecte constructiu haurà d'incloure el seu dimensionat pel cabal Q500, seguint les 
recomanacions tècniques del ACA.  

El tractament i gestió dels espais lliures públics ha de mantenir les característiques d'un terreny 
forestal que, no obstant això, pot ésser objecte de les actuacions de silvicultura de prevenció 
d'incendis i de manteniment d'un estat forestal adient. 

El pla parcial urbanístic que desenvolupi aquest sector s'haurà de remetre a l'Oficina Territorial d'Acció 
i Avaluació Ambiental de Girona per a l'emissió del corresponent informe.  

7.   Condicions d'ús 

Ús global industrial, terciari, hoteler i comercial. S’admet un habitatge per a cada edificació només pel 
servei d’aquesta. 

8.   Condicions de gestió 

Sistema de actuació: reparcel·lació per cooperació .

Caldrà subscriure Conveni de sanejament entre els propietaris i l'ACA, segons determina l'apartat  6.4 
del PSARU 2005. 

9.   Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic. 

Els propietaris o propietàries del sector han de cedir a l'administració actuant, gratuïtament, el sòl 
corresponent al 15% de l'aprofitament urbanístic 

10.   Fitxa de característiques 

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES - PPU 3 COSTA 
BRAVA CENTRE 
  SUP % 
ÀMBIT (m2) 50,035.00 100.00%
Sistemes (m2) 
Viari 5,066.00 10.12%
Espais lliures-equipament 19,260.00 38.49%
Total cessions 24,326.00 48.62%
Zones (m2) 
Aprofitament privat (m2) 25,709.00 51.38%
Zona terciari, industrial i comercial 25,709.00 51.38%
Edificabilitat bruta 0.31 
Sostre màxim (m2) 15,568.95 

Article 5. Interpretació 
La interpretació de les determinacions de la present Normativa es farà d'acord 
amb l'esperit, criteris, finalitats i objectius del Pla Parcial  PPU-3 "Costa Brava 
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Centre, formulades en la seva documentació en relació amb el context i 
antecedents històrics i legislatius. 

Quan existeixin contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala es 
considerarà prevalent allò que consti en els plànols que reflecteixin de forma 
més detallada l’ordenació. 
Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions del Pla 
Parcial del sector SUD3, en els diferents documents, es considerarà prevalent 
la determinació que comporti espais públics o d’interès públic més amplis i/o un 
menor índex d'aprofitament.  

S'admeten ajustaments en l'àmbit delimitat, degudament justificats i que no 
superin el 5% de l'àmbit que determina aquest PPU. 

Article 6. Documentació del PPU 

La documentació que conforma el present Pla Parcial Urbanístic, es la següent: 

DOCUMENT 1: Memòria d’informació 
DOCUMENT 2: Memòria de l’ordenació 
DOCUMENT 3: Pla d’etapes i divisió poligonal 
DOCUMENT 4: Normativa 
DOCUMENT 5. Despeses d’urbanització 
DOCUMENT 6: Avaluació econòmica i viabilitat 
DOCUMENT 7: Plànols 

ANNEX 1 Memòria Ambiental 
ANNEX 2 Estudi de mobilitat 
ANNEX 3 Memòria Social 
ANNEX 4 Viabilitat econòmica 

CAPÍTOL 2 DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL 

Article 7. Règim general 
Amb la finalitat de completar i desenvolupar les determinacions del Pla Parcial, 
es formularà el corresponent Projecte d’Urbanització i els Projectes 
d'Urbanització complementaris que siguin necessaris per tal de completar les 
seves determinacions. 
Amb independència de la necessària redacció del Projecte d'Urbanització, 
necessari pel desenvolupament del Pla Parcial, de forma que pugui executar-se 
efectivament, les determinacions del Pla Parcial són d’aplicació directa i 
immediata. 

Article 8. Projecte d'urbanització 
El Projecte d’Urbanització i els Projectes d’Urbanització complementaris es 
redactaran per tal de completar les determinacions necessàries per a l’execució 
efectiva del Pla Parcial, en els aspectes que aquest no defineixi de manera 
suficient. 
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El present Pla Parcial conté la definició mínima corresponent a un Projecte 
d’urbanització bàsic. En relació amb les xarxes de serveis s’inclouen els 
esquemes de subministrament de les esmentades xarxes, realitzats segons els 
criteris bàsics de les Companyies. S’han iniciat els contactes amb les diferents 
companyies de serveis, però encara no es disposa dels assessoraments 
corresponents. 

L’àmbit territorial per al desenvolupament i l’execució del present Pla Parcial, 
així com dels corresponents Projectes d'Urbanització, comprendrà, a més de 
l’àmbit propi del Pla Parcial, les necessàries connexions viàries i de serveis 
amb l’entorn urbanitzat del sector, fins i tot en aquells casos en que aquestes 
obres s’hagin de realitzar fora de l’àmbit del sector  

La documentació que hauran d’incorporar els projectes d’urbanització serà, 
com a mínim la definida en l’article 96 del Reglament de la Llei d’urbanisme (D 
305/2006 de 18 de juliol).  

Les obres d’urbanització definides en els Projectes d’urbanització, seran 
aprovades per l’Ajuntament, es donarà compliment al tràmit d’informació 
pública, llevat dels casos d’ocupació temporal o altres previstos per la legislació 
d’ocupació forçosa. 

La concessió de les llicències d’obres per part de l’Ajuntament dels Projectes 
d’Urbanització complementaris, juntament amb els altres requisits exigits en la 
present Normativa, serà condició indispensable per a l'exercici del dret a 
l'edificació per part dels propietaris, en la forma i condicions previstes en el 
present Pla Parcial. 

Tant el present Pla Parcial com els corresponents Projectes d'Urbanització, 
justificaran el compliment de la normativa legal vigent en matèria de supressió 
de barreres urbanístiques en els espais d’ús i domini públic. 

En la redacció del projecte d’urbanització per la implantació de les xarxes 
d’aigua potable i sanejament, es seguiran les directrius de la Companyia 
SOREA, empresa concessionària del servei municipal d’aigua potable i 
sanejament. 

El moviment de terres necessari per a la urbanització del sector, en cap cas pot 
comportar noves afectacions addicionals als terrenys forestals existents a la 
perifèria. 

Article 9. Parcel·lació 

En el pla parcial urbanístic, atesa la singularitat del sector a on existeixen 
diferents edificacions, delimita una parcel·lació orientativa que, en tot cas, 
haurà de convalidar el corresponent projecte de reparcel·lació. 

Els Centres de Transformació de la xarxa elèctrica de distribució s’han situat 
provisionalment i el posterior Projecte d’urbanització definirà exactament el seu 
nombre i la seva situació. El Projecte de Reparcel·lació és el que cedirà l’ús de 
l’àmbit ocupat a la companyia subministradora. 
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Article 10. Adequació al planejament superior 

Els instruments de desenvolupament del Pla Parcial no podran alterar les 
determinacions del propi Pla Parcial, ni tampoc les pròpies del planejament. 

En especial, el Projecte d'Urbanització i els Projectes d'Urbanització podran 
contenir determinacions relatives a l'ordenació urbanística del caràcter de 
projectes d'obres i serveis d'infrastructura urbanística. 

CAPÍTOL 3 RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 11. Regulació 
La regulació urbanística i jurídica de les condicions determinants del Pla parcial 
"PPU3" "Costa Brava Centre" es determina per: 

a) Deures i càrregues derivades del Pla Parcial, que han d’ésser assumits pels 
propietaris com a condició prèvia per a l'exercici de les facultats derivades del 
dret de propietat, en el marc de l’aprofitament urbanístic assignat pel Pla. 

b) Assignació d’usos detallats del sòl, mitjançant la qualificació en sistemes i 
zones i de les condicions d’edificació i ús que s'especifiquen en aquesta 
Normativa. 

Article 12. Deures i càrregues derivades 
Els propietaris hauran de cedir gratuïtament i lliures de càrregues en favor del 
municipi, la superfície total dels terrenys destinats a vials i estacionaments, 
parcs, jardins i equipaments, que el Pla estableix d’ús i domini públic, i els 
terrenys per a les instal·lacions i funcionament dels altres serveis públics 
necessaris.  

Igualment haurà de cedir-se gratuïta i lliure de càrregues a l’ajuntament, per 
part dels propietaris, el sòl edificable corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic o la seva valoració econòmica determinada pel projecte de 
reparcel·lació. 

CAPÍTOL 4 ORDENANCES RELATIVES A LA QUALIFICACIÓ, 
EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 

Article 13. Determinacions generals 
El sòl del Pla Parcial del sector SUD3 "Costa Brava Centre", es qualifica en 
sistemes i zones, grafiades en el plànol PO-1 

Els sistemes d'ús i domini públic són : 

• Sistema viari      clau V 
• Sistema d'espais lliures   clau ZV 
• Sistema serveis tècnics    clau ST 

Les zones d’ús i domini privat són : 
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• Zona industrial, terciari, hoteler i comercial  Clau P 

Article 14. Sistema viari (Clau V) 
Comprèn els espais reservats per la xarxa viària i l’estacionament de vehicles 
en superfície, amb l’objecte de permetre nivells adequats d’accessibilitat i 
mobilitat dins els àmbits del Pla. 
Seran d’aplicació al sistema viari les determinacions establertes en els articles 
corresponents de les NNUU del POUM de Vall-llobrega. 
El traçat del sistema viari és vinculant  en la redacció del projecte 
d’urbanització. 

Article 15. Sistema d'equipaments (Clau E) 
Atesa la quantitat d'espais destinats a equipament (Clau E) de que disposa el 
municipi i atesa l'estructura de la propietat que requereix respectar les 
edificacions existents, totes elles en ús actualment,  que obliguen a mantenir 
les parcel·les inicials, es proposa no delimitar un àrea d'equipaments dins 
l’àmbit del PPU. 
  
Tanmateix  la obligació de mantenir el corredor ecològic que suposa una 
superfície d’espais lliures de 39,03% dificulta la possibilitat de delimitar un àrea 
d’equipaments. 

Article 16. Sistema de serveis tècnics (Clau ST) 
El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació 
d’infraestructures de serveis i tots els elements necessaris per al funcionament 
correcte d’aquestes instal·lacions. 

En aquest sòl només s’admetran els usos i edificacions directament vinculats 
amb la instal·lació o servei tècnic-ambiental de que es tracti, amb les 
condicions de funcionament i seguretat específicament regulades en la 
legislació tècnica de la matèria. 

Article 17. Sistema d'espais lliures (Clau ZV) 
Comprèn les superfícies de sòl destinades a espais lliures d’ús i domini públic 
destinades al lleure i esbarjo. 

El tractament i gestió dels espais lliures públics ha de mantenir les 
característiques d'un terreny forestal que, no obstant això, pot ésser objecte de 
les actuacions de silvicultura de prevenció d'incendis i de manteniment d'un 
estat forestal adient. 

Article 18. Zones edificables (Clau P) 
Condicions de l’edificació:  
Ordenació del sòl amb edificació aïllada o agrupada. 

Edificabilitat neta



PPU-3 COSTA BRAVA CENTRE 

 PÀGINA 21 

Es fixa una edificabilitat neta de 0,626m²st/m²sòl 

Ocupació
S'estableix una ocupació màxima de la parcel·la del 80%  

Condicions de parcel·lació
El PPU determina una parcel·lació en funció de les necessitats derivades de 
l'estructura de la propietat i de les edificacions existents, amb la finalitat de 
respectar al màxim l'assignació de cada parcel·la al propietari que disposa 
d'edificació. Per a aquest motiu es determinen 7 parcel·les, de diferents 
superfície, numerades de la 1 a les 7, en les quals es recull l'edificació existent i 
les possibles ampliacions.  
Es permet el desdoblament de la parcel·la 1 en dues 1a i 1b cada una amb 
accés des del sistema viari.  
Aquesta parcel·lació es és vinculant. Per a qualsevol modificació d’aquesta 
parcel·lació caldrà modificar aquest PPU. 

Alineacions
Per a cada parcel·la, i en funció de la seva superfície, es delimiten els gàlibs 
màxims d'ocupació en planta de les edificacions. 
     
Alçada reguladora i número de plantes
L'alçada reguladora màxima de serà de 11,00 metres aplicats d'acord amb les 
NNUU del POUM en relació a l'edificació aïllada. 
El nombre màxim de plantes serà de PB +1P, planta baixa més planta pis. 

Construccions auxiliars
S'admeten dins les galgues definides de ocupació i sense incrementar 
l'edificabilitat neta. 

Condicions d'ús
S'admeten els següents usos definits en l'article 224 en les NNUU del POUM 
de Vall-llobrega 

• Industrial 
• Terciari 
• Equipament  

Amb les següents excepcions: 

Per a l'ús terciari no s'admeten establiments de turisme rural, recreatiu i 
espectacles, càmping i subministrament de carburants. 
Per a l'ús industrial no s'admet el ús logístic i magatzem i el de indústria de 4ª 
categoria. 

Aparcament

Es determinarà per l'article 236 de les NNUU del POUM de Vall-llobrega 

Tanques
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Alçada màxima 1,80 m, dels quals 0,40 m podran ser massissos, i la resta fins 
a 1,80m amb filat metàl·lic o reixat (amb buit mínim del 50%) o vegetal 

Composició arquitectònica
Per garantir la qualitat paisatgística dels sectors edificables es determinarà 
l’impacte visual que tenen les noves edificacions i s’aplicaran mesures que 
afavoreixin la seva integració paisatgística: 

• homogeneïtzació dels materials de façana i coberta
• tractament de colors dels edificis, tanques i altres elements exteriors, 

amb gammes de  marrons i verds 
• plantació de vegetació als llindars quan ho permeti la parcel·lació a raó 

de un arbre cada 7,5 ml. 
• reducció de cartells publicitaris (que només siguin visibles des de la 

carretera i/o carrer d’accés) 
• minimitzar els requeriments lumínics evitant la il·luminació nocturna 

supèrflua tant de l’enllumenat públic com de l’enllumenat exterior de les 
naus 

Caldrà la integració en l’edificació de les estructures de climatització i ventilació 
mitjançant les mesures correctores escaients per tal de minimitzar-ne l’impacte. 
Totes les instal·lacions caldrà que s’integrin amb l’edifici, i que aquestes no 
siguin visibles des de l’exterior. També cal que els contenidors de residus i les 
zones d’emmagatzematge exterior, no siguin visibles des de l’exterior de la 
parcel·la. 

Nombre d’empreses per parcel·la

S’admet més d’una empresa per parcel·la sempre que compleixi la normativa 
sectorial i específica de protecció contra incendis en les edificacions i 
condicions d’accessibilitat, amb un mínim de 200m² de superfície  construïda 
en planta baixa, excepte les existents. 

Edificacions existents

Les edificacions existents, legalment implantades, que no compleixin amb els 
paràmetres d’aquest PPU  tenen la consideració de volum disconforme. 

Article 19. Criteris paisatgístics i ambientals 

a) Els petits àmbits forestals que queden dins el sòl privat lliure d’edificació, 
es mantindran en el seu estat actual i quedarà prohibit qualsevol actuació de 
tala o modificació de l’entorn. 
b) Per tal de minimitzar la visibilitat de la nau des del sòl no urbanitzable, 
s’utilitzaran colors similars a l’entorn (marró, verd, etc.), tant en l’edificació 
principal com a les tanques i en qualsevol element visible. En les àrees de 
contacte amb el sòl no urbanitzable, es col·locaran barreres vegetals per 
integrar l’edificació dins el paisatge. 
c) Per tal d’afavorir la infiltració de les aigües plujanes, els patis resultants 
es podran pavimentar fins a un 50 % de la seva superfícies 
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d) Es limitaran els cartells publicitaris de manera que aquests només siguin 
visibles des de la carretera i/o carrer d’accés. Es procurarà evitar els de tipus 
lumínic. 
e) Es garantirà el compliment de la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica. 

Article 20. Condicions sectorials 

Carreteres 
El POUM delimita la línia d’edificació respecte a la carretera C-31. 
En el plànol PO-7 es delimita la línia d’edificació assenyalada en el POUM 

Agència Catalana de l'Aigua 
Caldrà subscriure Conveni de sanejament entre els propietaris i l'ACA, segons 
determina l'apartat  6.4 del PSARU 2005. 

Departament de medi ambient 
El tractament i gestió dels espais lliures públics ha de mantenir les 
característiques d'un terreny forestal que, no obstant això, pot ésser objecte de 
les actuacions de silvicultura de prevenció d'incendis i de manteniment d'un 
estat forestal adient. 

El pla parcial urbanístic que desenvolupa aquest sector s'ha de remetre a 
l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona per a l'emissió del 
corresponent informe.  

Article 21. Sistema de gestió 

Sistema de actuació: reparcel·lació per cooperació . 

CAPÍTOL IV. CONDICIONS D’HIGIENE, SEGURETAT I 
SALUBRITAT  

Art. 18. Aigües residuals.

En tot cas s'estarà a allò que disposa el Decret 13/2003, de 13 de Maig. 
Reglament de serveis públics de sanejament i al Reglament regulador d'aigües 
residuals al clavegueram dels nuclis urbans del municipi 

Art. 19. Residus industrials

En tot cas s'estarà allò que disposa el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus 

  
Art. 20. Contaminació atmosfèrica:
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En tot s'estarà a allò que disposa el Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual 
es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre de protecció de l'ambient 
atmosfèric. 

Art. 21. Sorolls.

En tot cas s'estarà a allò que disposa el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 

Art. 22. Radioactivitat i pertorbacions elèctriques

S’estarà a allò que disposa la normativa estatal en aquesta matèria. 

No es permetrà cap activitat que emeti perilloses radiacions o pertorbacions 
elèctriques que afectin al funcionament de qualsevol equip o maquinària, 
diferents dels que originen aquesta pertorbació. Caldrà que acompleixin també 
les disposicions especials dels organismes competents en la matèria. 

Art. 23. Enlluernaments

En tot cas s'estarà a allò que disposa el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
DOGC num, 4378, 05.05.05 

Art. 24. Olors

Caldrà tenir en consideració l'abast que tindrà la llei de la contaminació 
odorífera, que actualment està en estudi pel Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. 

No es permetrà cap emissió de gasos, ni la manipulació de matèries que 
produeixin olors en quantitats que puguin ser fàcilment detectades, sense 
instruments, en la línia de la propietat de la parcel·la des de la que s’emetin 
aquestes olors. 

Art. 25. Risc d’incendi o explosió

En tot cas s'estarà el RD 2267/04, de 3 de setembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials i el Codi 
Tècnic de l'Edificació CTE.SI. 

Art. 26. Serveis higiènics

En tot caldrà tenir en compte allò que disposa la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

Barcelona, novembre de 2019 
L'Arquitecte 
Antoni Mas Comas
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DOCUMENT 5 DESPESES D’URBANITZACIÓ 

La  valoració  de  les  despeses  previstes  es  realitza  de  manera  
estadística  i serà necessari actualitzar-la un cop redactat el projecte de 
urbanització. 

L’avaluació econòmica ha de establir una previsió de totes les despeses de 
urbanització que preveu l’art. 114 de la LU: 

a) La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament 
urbanístic i pels projectes d’urbanització amb càrrec al sector de 
planejament urbanístic 

b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la 
destrucció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a 
l’execució dels plans, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de 
règim de sòl i de valoracions.  

c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.  
d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de 

millora urbana, dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió 
urbanística. 

e) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics 
corresponents dels acords i les operacions jurídiques derivats dels 
instruments de gestió urbanística.  

f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de 
proporcionalitat i de no-enriquiment injust.  

g) Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, 
d’acord amb la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de 
valoracions.  

h) Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament. 

A efectes d’avaluació econòmica a nivell del present pla parcial urbanístic es preveuen les 
següents despeses:  

Honoraris professionals     
Honoraris pla parcial     16.400,00
Honoraris reparcel·lació     7.200,00
Honoraris p.urbanització     22.000,00
Topografia     4.900,00
Despeses registrals       
Registre propietat     6.500,00
Publicacions i edictes     2.500,00
Despeses de gestió       
Gestió cooperació     15.000,00
Despeses d'urbanització m² €/m²   
Urb. Zona verda 19.561,80 8,00 156.494,40
Urb Viari 5.603,45 100,00 560.345,00
Altres urbanització     20.000,00
Imprevistos       
Imprevistos     25.000,00
Total despeses     836.339,40
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DOCUMENT 6 AVALUACIÓ ECONÒMICA 

6.1. Justificació, abast i contingut 

D’acord amb els articles 66 i 97 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, l’avaluació 
econòmica de la promoció i l’estudi i justificació de les actuacions a desenvolupar són una part 
dels documents que es necessita per a la formalització dels plans parcials, els quals “tenen per 
objecte, en sòl urbanitzable, desenvolupar el planejament urbanístic general i contenen totes 
les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten, 
de conformitat amb el règim de sòl urbanitzable”. 
Aquest estudi té la finalitat de assegurar la realització efectiva de les previsions de l’ordenació 
urbanística en un termini raonable, justificant que la distribució de càrregues i beneficis és 
viable i ajustada a les determinacions establertes per la normativa urbanística i la situació del 
mercat immobiliari. 
Del que es tracta es de demostrar que el sostre amb aprofitament urbanístic (pensant en el 
valor immobiliari que previsiblement tindrà aquest sostre una vegada introduït al mercat) més 
les inversions de les administracions públiques, han de ser suficients per poder finançar de 
forma adient els sistemes (infraestructures públiques, indemnitzacions, urbanitzacions i 
dotacions de caràcter col·lectiu), tot això respectant o inclòs superant de forma considerable els 
estàndards de dimensió i qualitat que demana el desenvolupament urbà habitual.  
Aquest document dona resposta a la normativa vigent. 

6.2. Criteris de viabilitat emprats 

Des del punt de vista empresarial, el funcionament de l’urbanisme amb inversió privada 
funciona com un càlcul de beneficis, es a dir, ha d’existir una proporcionalitat entre el benefici 
lucratiu que pot generar l’aprofitament urbanístic i les despeses generades pels beneficis 
socials per a la col·lectivitat. 
Aquesta proporcionalitat està condicionada bàsicament per l’estimació dels preus dels nous 
productes immobiliaris, i pel valor del sòl i aprofitament abans de la urbanització. 

6.3. Identificació d'ingressos i despeses de l’actu ació urbanitzadora 

6.3.1. Despeses 

6.3.1.1 Despeses d’urbanització 

El cost estimat de les obres d’urbanització es calcula tenint en compte dades estadístiques 
d’obres de similars característiques.  
En el càlcul de la superfície total de la xarxa viària es considera el cost del moviment de terres, 
les xarxes de serveis, la pavimentació, l’arbrat i l’enllumenat públic. 
S’afegeixen els següents costos: connexió amb la xarxa de clavegueram existent, enterrament 
de la línies de mitja tensió i el condicionament de la zona de parc urbà. 

6.3.1.2 Despeses de gestió 

Compren una estimació de costos relatius a honoraris tècnics, jurídics, de notaria i registre així 
com de publicacions i edictes. 
Les despeses totals d’urbanització i gestió previstes es relacionen en el següent quadre: 
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Honoraris professionals     
Honoraris pla parcial     16.400,00
Honoraris reparcel·lació     7.200,00
Honoraris p.urbanització     22.000,00
Topografia     4.900,00
Despeses registrals       
Registre propietat     6.500,00
Publicacions i edictes     2.500,00
Despeses de gestió       
Gestió cooperació     15.000,00
Despeses d'urbanització m² €/m²   
Urb. Zona verda 19.561,80 8,00 156.494,40
Urb Viari 5.603,45 100,00 560.345,00
Altres urbanització     20.000,00
Imprevistos       
Imprevistos     25.000,00
Total despeses     836.339,40

6.3.1.3  Repercussió de les despeses d’urbanització  i gestió sobre el sostre edificable 

836.339,40 euros /15.506,49 = 53,93 euros/m²sostre 

6.3.1.4  Despeses de construcció:  Càlcul del valor  de construcció (Vc) 

Valor unitari de referència:  449,52 euros 
*Fuente: Boletín económico de la construcción; agost 2019; nau industrial, “valor en euros por 
m2 edificado sobre rasante, incluído el 20% b. industrial y g. generales”.   

15.506,49 m2 construïts x 449,52 euros/m2 = 6.970.477,38 euros 

Vc (de tota l’actuació) = 7.806.816,78 euros 

6.3.2  Ingressos  

6.3.2.1  Càlcul del valor de venda (Vv) 

15.506,49 m2 construïts x 720 euros/m2* = 11.164.672,80 euros 
*Valor unitari de mercat de productes immobiliaris de característiques similars a la comarca.   

Vv (de tota l’actuació) =  11.164.672,80 euros 

6.3.2.2. Valor de repercussió del sòl (Vs) 

El valor de repercussió del sòl es calcula amb el mètode del valor residual, que és el mètode 
exigit legalment per al sòl urbà i urbanitzable.  (Norma 9.2 del R. D. 1020/1993, de 25 de juny).  
L’aplicació d’aquest mètode comporta que, al cost total del producte immobiliari (que es 
considera equivalent al preu de mercat del producte acabat) se li resten tots els costos 
coneguts, és a dir, tots els costos excepte el del sòl que és precisament el qual tractem 
d’estimar. 
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La determinació del valor de repercussió del sòl sorgeix de la següent fórmula: 

Vv = (Vs + Vc + Vu) x 1,35 

Essent: 

Vv = Valor de venda del producte immobiliari 

Vc = Valor de la construcció 

Vu = Repercussió de les despeses d’urbanització sobre el sostre edificable 

Vs = 720€/m² - (53.93+449.52) x1.35  = 40,34 

Vs = 40,34 euros/m2 

6.4  Justificació de la viabilitat econòmica de l’o peració 

6.4.1  Costos 

Vs =   40,34 euros/m2 
Vc = 449,52 euros/m2 
Vu =  53,93 euros/m2 
Total: Vs + Vc + Vu = 543,79 euros/m2 

5.4.2  Ingressos 

Vv = 720 euros/m2 

5.4.3 Resultat brut 

Vv – (Vs + Vc + Vu) = Resultat brut 

720 euros/m2 – (40,34 euros/m2 + 449,52 euros/m2 + 53,93 euros/m2) = 176,21euros/m2 
Aprofitament mig amb pagament econòmic = 43,04 €/m�

Resultat brut = 133,17 euros/m2 

La determinació del cost total de la promoció inclou la consideració de: 
-El 10% de l’aprofitament mig que s’ha de cedir a l’ajuntament 
-El marge del promotor sobre els ingressos de les vendes 
El cost total de l’operació urbanística-immobiliaria, incloent totes les despeses i els beneficis a 
considerar. 

INGRESSOS   11.164.672,80   
     
DESPESSES   7.873.556,71   
     
RESULTAT BRUT   3.291.164,09   
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ANNEXES  
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ANNEX 1 MEMÒRIA AMBIENTAL 

D’acord amb l’informe urbanístic de la Oficina  Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 19 de gener de 2015, sobre el 
planejament urbanístic (POUM) 

Els plans parcials urbanístics que desenvolupen planejament general que ha estat 
avaluat, com es el cas del PPU3 “Costa Brava Centre”, no s’ha de sotmetre a 
avaluació ambiental. 

Als efectes d’avaluació ambiental, la proposta d’ordenació presentada és congruent amb 
les determinacions resultants de l’avaluació ambiental del POUM del municipi de Vall-
llobrega 

ANNEX 2 ESTUDI DE MOBILITAT 

Als efectes de mobilitat, la proposta d’ordenació presentada és congruent amb les 
determinacions resultants de l’estudi de mobilitat del POUM del municipi de Vall-llobrega 

ANNEX 3 MEMÒRIA SOCIAL 

Les NNSS de Sant Joan de Mollet, preveuen aquest àmbit de creixement industrial en 
sòl urbanitzable (SAU-3). 

Al tractar-se del desenvolupament d’un sòl urbanitzable de tipologia industrial no 
son d’aplicació l’art. 57 de la Llei 3/2012 i l’art. 66 9 del RLU, en referència a la 
reserva de sòl per la construcció d’habitatges de protecció pública. 

ANNEX 4 VIABILITAT ECONÒMICA 

A 4.1 Informe de sostenibilitat econòmica 

A 4.1.1 El Decret 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la llei d'urbanisme (TRLU) estableix 
en l'article 66 que els Plans Parcials Urbanístics ha de contenir un l'estudi i justificació de la 
seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte de les actuacions 
previstes  en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i 
manteniment de les infraestructures i el manteniment de les infraestructures  i de la implantació 
i prestació dels serveis necessaris. 

L’article 46 del TRLU la Llei d’urbanisme i estableix que l’administració actuant no participa de 
les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment 
del deure de cessió de sòl amb aprofitament, el qual s’haurà de cedir ja urbanitzat.  

En aquest sentit, i pel que fa a l’objectiu de l’informe de sostenibilitat econòmica que ens ocupa, 
resulta important esmentar que les despeses de capital que se’n poguessin derivar de la 
càrrega urbanística imputable a l’aprofitament urbanístic adjudicat a l’Ajuntament d'Alcover 
desapareixen i no tenen cap impacte en la seva Hisenda Municipal. 

Calendari previst de transformació urbanística del sector  L’execució del Pla Parcial s’allargarà 
durant un determinat període temporal entre el període inicial de redacció dels instruments de 
planejament i gestió i el final de la comercialització del sostre total previst. Aquest període 
resulta cabdal de definir amb la finalitat de poder introduir en el temps tots els fluxos d’ingrés i 
despesa municipals que el Pla Parcial aflora al llarg del temps d’execució i poder estimar la 
sostenibilitat econòmica del sector. 
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S’estima un horitzó temporal global de 4 anys entre el període inicial (redacció instruments de 
planejament i gestió) i el període final de comercialització del sostre total que incorpora el Pla 
Parcial 

L’avaluació de la sostenibilitat econòmica del Pla Parcial es realitza analitzant l’impuls que pot 
donar el desenvolupament urbanístic del pla en els ingressos corrents, la despesa corrent i 
l’ingrés i despesa de capital en cadascun dels capítols pressupostaris que tenen una vinculació 
directa amb el seu desenvolupament.   

Es tracta de valorar la repercussió que tindrà sobre les despeses municipals les actuacions 
previstes en aquest pla parcial urbanístic. 

A continuació es detallen el conjunt d’ingressos i despeses que es derivaran per a l’Ajuntament 
durant el termini d’execució de les determinacions de la modificació puntual que s’estableix en 
quatre anys a partir de l’aprovació definitiva.   

A.4.2 INGRESSOS DERIVATS DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
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A.4.3 DESPESES DERIVADES DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
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A.4.2 BALANÇ ECONÒMIC  

En funció del que s’ha especificat al llarg d’aquest apartat es detalla en el següent quadre el 
balanç econòmic que per a l’Ajuntament representa el contingut d'aquest PPU 

  Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 
Any 
10 

INGRESSOS DERIVATS DEL PPU COSTA BRAVA 
CENTRE               

IBI sòl     3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049

IBI construccions       21,260 21,260 21,260 21,260 21,260 21,260 21,260

ICO       34,852 34,852 34,852 34,852 34,852 34,852 34,852

Ingressos aprofitament 
urbanístic   23,458 23,458 23,458 23,458     

Total ingressos  23,458 26,507 82,619 82,619 59,161 59,161 59,161 59,161 59,161

                      

DESPESES DERIVADES DEL PPU COSTA BRAVA CENTRE 

Manteniment jardins     14,671 14,671 14,671 14,671 14,671 14,671 14,671 14,671

Enllumenat públic     1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461

Despesa derivada de 
Serveis de caràcter 
general, Protecció civil i 
seguretat ciutadana, 
Seguretat, protecció i 
promoció social      10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Total despeses  16,132 26,132 26,132 26,132 26,132 26,132 26,132 26,132

Com s’observa en l’anterior quadre el balanç econòmic és positiu per a l’Ajuntament. 

Barcelona, novembre de 2019 
L'Arquitecte 
Antoni Mas Comas
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