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1 JUSTIFICACIÓ I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 

1.1  Antecedents i oportunitat 
 
El planejament general vigent a Begues (PGOU) aprovat definitivament l’octubre de 1997, 
delimita la UA11.UNITAT D’ACTUACIÓ L’ESCORXADOR. Aquesta unitat proposa i inclou com 
a obligacions l’execució i cessió d’una zona verda a l’interior d’illa, d’una zona d’equipaments 
que engloba l’antic escorxador (que ja es de propietat municipal), d’un vial en cul de sac 
d’accés a la zona verda, i de la meitat de l’avinguda de sitges en la part que hi dona front. 
 
La delimitació proposada pel POUM inclou una casa de cos existent, donant al camí ral, i un 
habitatge construït al 1790 situat en la part posterior dels habitatges que donen a l’avinguda de 
Sitges. Aquestes inclusions suposen una certa incongruència en relació al tractament de la 
resta d’habitatges situats en l’entorn, que el PGOU inclou en sòl urbà consolidat, ja que son 
edificacions que disposen de tots els accessos i serveis i estan situades en el centre de ka 
població. 
 
Les tipologies d’habitatges dominants en el municipi de Begues son cases de cos i habitatges 
aïllats grans, amb un nivell de preus alt. Aquest fet està expulsant a la població jove que no te 
nivells de renda suficients per assolir l’oferta d’habitatge existent. En conseqüència,  
l’Ajuntament de Begues vol promoure la edificació d’habitatges de protecció públics, 
principalment de lloguer, per cobrir les necessitats socials d’allotjament del municipi (joves, 
tercera edat, emergència social...). Disposa de diverses parcelꞏles en el carrer Montseny, 
producte de la cessió d’aprofitaments, amb qualificacions aptes per a la construcció 
d’habitatges unifamiliars (17a3) en parcelꞏles mínimes de 1000m2. Es voluntat de l’Ajuntament 
utilitzar aquestes propietats, inadequades per a la construcció d’habitatges de protecció, per 
obtenir parcelꞏles en el centre urbà amb qualificacions que permetin la construcció d’habitatges 
assequibles. 
 
La major part dels propietaris del la unitat d’actuació UA11 han mostrat el seu interès en 
obtenir, com a contraprestació de les seves propietats a la reparcelꞏlació, parcelꞏles aptes per 
la construcció d’habitatges unifamiliars amb les característiques de les parcelꞏles municipals 
descrites en el paràgraf anterior.  
 
Finalment, el POUM vigent proposa una ordenació de la UA11 que inclou una zona 
d’equipaments en l’entorn de l’escorxador i una zona verda en l’interior del pati d’illa molt 
tancada en relació als vials exteriors i sobre tot molt poc relacionada amb l’eix ciutadà que 
constitueix el camí Ral. 
 
Es considera que la solució als problemes plantejats es pot abordar des d’una única 
modificació puntual que redelimiti i reordeni la UA11 l’Escorxador. 
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1.2 Objecte de la modificació 
En el context descrit en l’apartat anterior, aquesta modificació del PGOU té com a objecte 
delimitar un polígon d’actuació que inclogui l'àmbit de l’actual UA11 i les parcelꞏles amb 
referències cadastrals 1362323, 1160402, 1160403 i 1160404 situades en el carrer Montseny, i 
reordenar l’àmbit de la dita UA11, amb els següents objectius: 
 

- Classificar com a sòl urbà consolidat els habitatges antics existents en l’àmbit, deixant-
los fora de la unitat d’actuació (en endavant polígon d’actuació), donant-les un tractament 
similar a la resta d’habitatges de l’entorn. 

- Incloure en la nova delimitació del polígon d’actuació (PA11) les parcelꞏles de propietat 
municipal situades en el carrer Montseny, permetent que l’ajuntament obtingui com a 
contraprestació a la seva aportació al polígon, parcelꞏles amb qualificacions aptes per a 
la construcció d’habitatges assequibles. 

- Modificar l’ordenació de l’espai públic per tal de millorar la usabilitat de la zona verda 
connectant-la al camí Ral. 

- Modificar la ordenació del sol privat reduint fondàries edificables per tal de millorar 
l’assolellament dels habitatges i permetent en compensació la planta sota coberta. 

 
Aquests objectius impliquen que la nova ordenació no modificarà els paràmetres globals 
previstos pel PGOU amb l’excepció feta del nombre d’habitatges de protecció, en concret: no 
incrementarà edificabilitat, no reduirà espais verds i no modificarà els usos permesos (es limita 
a habitatge de protecció l’ús d’alguns edificis). Per tant aquest document no inclourà les 
justificacions corresponents als criteris no modificats en relació al PGOU. 
 
La proposta al mateix temps garantirà la seva viabilitat de gestió, econòmica i jurídica, 
redactant-se d’acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC); i amb el Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLUC). 

 
Es considera que la figura de planejament adequada per a la consecució dels objectius descrits 
és una Modificació del PGOU de Begues, fonamentalment per dos motius: 

- Es modifica la delimitació de la UA11 l’Escorxador (en endavant PA11).  
- Es modifica la ordenació de l’espai públic, en concret la geometria de la zona verda. 
- Es modifica la ordenació de l’espai privat permetent la planta sotacoberta. 
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1.3 Contingut de l’Aprovació inicial  
Aquest document d’aprovació inicial de planejament es redacta incorporant els documents 
necessaris a partir dels establerts en l’Article 59 de la Refosa DL 1/2010 amb les modificacions 
introduïdes per la per la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que estableix la següent documentació pels plans d’ordenació urbanística 
municipal: 

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin.  
b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori  
c) Les normes urbanístiques.  
d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71.  
e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.   
f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental.  
g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau. 
h) La memòria social 

 
Dit contingut serà reduït incloent exclusivament els documents que fan relació als elements 
modificats, en concret es consideren innecessaris els següents documents: 
  

- Estudis complementaris a la memòria. Atès que la present modificació vol reordenar 
(sense modificar) els usos i intensitats previstes pel PGOU (a excepció del nombre 
d’habitatges protegits), es consideren innecessaris els estudis relatius a mobilitat. Si 
incorpora una memòria ambiental justificativa de la necessitat d’habitatges protegits. 

 
- Catàleg de Bens a protegir. El PGOU inclou l’edifici de l’escorxador en el llistat 

d’elements a catalogar en el seu article 252 “Relació d'edificacions i àmbits d’interès 
Edificacions en sol urbà”, amb el número 35. 
També es recull l’escorxador en la fitxa núm. 48 del “Mapa del patrimoni cultural de 
Begues” editat per la Diiputació de Barcelona (s’adjunta fitxa en l’annex 1 d’aquesta 
memòria), i en l’Inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya amb 
el núm. IPA 18118. 
La present modificació no afecta a les condicions especifiques d’aquest edifici. En 
conseqüència aquest document NO inclou catàleg de bens a protegir. 

 
- Memòria ambiental, d’acord amb la Disposició addicional Vuitena de la llei 16/2015, del 

21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (veure 
apartat 2.2.1 d’aquesta memòria), atès que la present modificació no modifica les 
directrius del Planejament general, ni la classificació del sol, ni les qualificacions 
implicaran augment d’intensitat d’ús, d’acord amb els objectius plantejats, i per tant no 
està sotmesa a avaluació ambiental. 
 
Tot i això, la memòria justificativa inclou el capítol 2.2 relatiu a les CARACTERÍSTIQUES 
NATURALS DEL TERRITORI. OROGRAFIA, amb els apartats descriptius de: 
Característiques del territori, Anàlisi dels aspectes ambientals amb incidència a l'àmbit, i 
Riscos. 

 
En conseqüència, la present modificació de planejament s'estructura en els següents 
documents: 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
DOCUMENT 2 NORMATIVA 
DOCUMENT 3: PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
DOCUMENT 4: PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
DOCUMENT 5: AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA 
DOCUMENT 6: MEMÒRIA SOCIAL 
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2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

2.1 Situació i àmbit de la modificació 
Le present modificació té un àmbit discontinu, que incorpora els següents sub-àmbits: 
 

- Sub-ambit de la antiga UA11 “l’escorxador”, delimitat per el planejament vigent. 
S’ha fet una adaptació de la delimitació de l’àmbit a la cartografia actual, concretament: 

- El límit nord s’ha situat en la façana de la illa amb el Camí Ral seguint la  
cartografia de l’AMB, més precisa que les imatges originals del PGOU. 

- El límit nord-est, on es situen les edificacions existents, s’ha adaptat a la 
cartografia de l’AMB. 

- A l’est s’ha situat el límit de l’àmbit en l’eix de l’Avinguda de sitges seguint el límit 
de la UA11 del Planejament vigent. 

- Pel que fa al límit sud, on es situa l’edifici públic de l’escorxador es situa el límit 
per darrera d’aquest seguint la cartografia de l’AMB. 

- A l’oest es situa el límit de la parcelꞏla veïna també adaptant-lo a la cartografia 
 

- Sub-àmbits del carrer Montseny. Inclouen les parcelꞏles amb referències cadastrals 
1362323, 1160402, 1160403 i 1160404 que actualment son propietat de l’Ajuntament de 
Begues. 

 
L’àmbit aquí descrit es grafia en tots els plànols de la present modificació, i inclou una 
superfície de 10.482 m2.  
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2.2 Característiques naturals del territori. Orografia 

2.2.1 Innecessarietat d'avaluació ambiental 
La LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. En la 
seva Disposició addicional Vuitena, en relació a la tramitació ambiental de plans i programes 
diu: 
 
Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 

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. 
... 
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles 
següents: 
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 
... 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes 
apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en 
altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o 
de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
... 
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin 
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que 
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes 
o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència. 
... 
c) 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: 
... 
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que 
es refereixen només a sòl urbà. 

 
La present modificació de PGOU es desenvolupa completament en sòl urbà sense modificar la 
classificació del Sòl, no canvia els usos ni incrementa les seves intensitats (excepció feta de 
l’increment d’habitatges de protecció) i no modifica reserves ni espais de protecció de elements 
naturals. En suma no es pot incloure en cap dels supòsits d’avaluació ambiental ordinària ni 
simplificada. 
 
Per tant, no es considera necessari realitzar l'Informe ambiental ja que no es modifiquen els 
paràmetres existents d'ocupació i consum de sòl, biodiversitat o patrimoni, alhora que es millora 
altres paràmetres de qualitat de paisatge o cicle de l'aigua preveient més superfícies drenants. 
 

2.2.2 Característiques del territori 
El terme municipal de Begues està situat al massís del Garraf. Queda inclòs, per tant, en la 
unitat geomorfològica de la Serralada Litoral. Amb una extensió de 50,42 km2 i una altitud en la 
població de 399 m sobre el nivell del mar, Begues és el municipi més extens i elevat de tota la 
comarca del Baix Llobregat. 
 
El municipi limita al nord amb els termes d'Olivella, Olesa de Bonesvalls, Vallirana i Torrelles de 
Llobregat; a l'est amb Sant Climent de Llobregat i Gavà, i al sud i sud-oest amb Sitges. 
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La població s'emplaça dins una petita depressió de caràcter calcari entre els contraforts nord-
occidentals del massís del Garraf constituïts per la Serra de la Guàrdia (511m) al sud-est i la 
serra de les Conques (532m) i el Montau (632m). 
 
Aquesta zona de la Serralada Litoral es caracteritza per un basament Paleozoic, (període de 
l'era geològica) format principalment per materials d'estructura laminar, que afloren a la 
carretera de Gavà a Begues, una sèrie Triàsica, (període de l'era mesozoica) d'estructura 
complexa, en la qual alternen els nivells calcaris amb gresos, conglomerats i argilꞏlites de tons 
vermells i una sèrie massiva de calcàries i dolomies, molt carstificades, que formen el massís 
del Garraf. 
 
La hidrologia de Begues ve definida per la conca de la riera de Begues, excepte en el seu 
extrem est, que amb vessant d'aquesta orientació pertany a les conques de les rieres de 
Torrelletes i a la riera de Salom. Aquests vessants són de caràcter silícic i d'ús forestal. 
 
La riera de Begues té una clara orientació est-oest i forma una àmplia vall anomenada Polje de 
Begues, limitada al nord pel Montau, el Pla de Sots, el coll de la Creu d'Ardenya i el Sotarro; i 
pel sud, pel Turó de l'Espinadar, Puig del Coscó, Puig Rovirós, Serrat Blanc de la Guardia i 
Puig de les Agulles. 
 
A Begues, trobem cinc tipus generals d'hàbitats: l'ambient forestal, els ambients oberts o 
d'explotació agrícola, l'ambient de ribera, els ambients cavernícoles i el medi antropogen. 
 

2.2.3 Anàlisi dels aspectes ambientals amb incidència a l'àmbit 
L’orografia del sector de l’escorxador es caracteritza per la proximitat a la riera de Begues. 
Encara que tot l’àmbit és pràcticament pla i es situa uns 2 metres per sobre l’eix de la riera de 
Begues.  
 
Les parcelꞏles dels àmbits del Carrer sant Climent mostren pendents més pronunciats, fins a 5 
o 6 metres de desnivell des de la cota del carrer fins la cota més baixa de la parcelꞏla. 
 
Pel que fa a la vegetació la podem agrupar en quatre grups: 

- Arbrat caducifoli de l’entorn del Camí Ral i en la zona de l’equipament de l’escorxador. 
Fonamentalment plàtans alineats als carrers i camins. 

- Vegetació de jardins i horts formada per cultius, alguns arbres fruiters i vegetació 
ornamental. 

- Entorn de la riera, amb vegetació pròpia d’aquest tipus d’entorn, que en l'àmbit que ens 
ocupa està dominada fonamentalment per mates de joncs molt denses, sense presència 
d’espècies arbòries. 

- Vegetació de bosc mediterrani formada majoritàriament per pins i roures. Es situa en les 
parcelꞏles dels àmbits del Carrer de Sant Climent. 
 

2.2.4 Riscos 
Pel que fa als riscos geològics, la orografia i la qualitat del sòl no fan preveure riscos específics.  
 
D'acord amb la cartografia geològica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'àmbit, al 
igual que gran part de la població de Begues es situa en part en una zona de sediments 
recents composat per graves, sorres, llims i argiles; i en part sobre substrat rocós calcari del 
triàsic mitjà. NO hi ha indicis de falles ni d’altres elements geològics indicadors de possibles 
perills geològics. 
 
En la imatge següent s’inclou un retall referent a l’àmbit de la cartografia esmentada. 
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En la fase d’urbanització, es realitzarà l’estudi geotècnic preceptiu que precisarà la naturalesa 
detallada del terreny i permetrà valorar la capacitat resistent i la hidrologia local de cara a 
proposar les  mesures correctores adients per a la construcció d’edificis. 
 
Pel que fa als riscos tecnològics (contaminació electromagnètica o acústica) no es donen en 
aquest sector ja que no hi ha en la proximitat línies elèctriques ni altres instalꞏlacions que 
puguin ocasionar perills específics. Tampoc es preveuen en l'entorn carreteres o altres vies de 
comunicació primàries que puguin implicar transport habitual de mercaderies perilloses. 
 
En relació al risc d’inundabilitat, no serà necessari un estudi de la riera de Begues ja que amb 
les fonts obtingudes del projecte realitzat per l’estudi “Auding auditorias e ingenierias SA“ 
proporcionat per l’ajuntament de Begues mostra que l’àmbit està fora de risc d’inundabilitat.  
 
En el plànol I5 Topografia i inundabilitat d’aquest document es grafien els àmbit inundables per 
avingudes en la zona inundable (període de retorn de 500 anys), la zona de flux preferent 
(període de retorn de 100 anys) i zona de màxima crescuda ordinària (període mínim de 10 
anys). 
 
En l’annex 3 d’aquesta memòria s’adjunta informe de l’ACA relatiu a l’estudi d’inundabilitat 
esmentat. 
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2.3 Estructura de la propietat del sòl 
 
La major part de l’àmbit és propietat de l’Ajuntament de Begues. En concret 3 parcelꞏles 
situades en el subàmbit de l’escorxador i les quatre parcelꞏles dels subàmbits del carrer 
Montseny.  
 
Les dues parcelꞏles municipals donants al carrer major han estat obtingudes per permuta amb 
altres parcelꞏles municipals obtingudes per cessió de l’aprofitament urbanístic de polígons. 
Tanmateix, Les quatre parcelꞏles municipals situades al carrer Montseny han estat obtingudes 
per cessió de l’aprofitament urbanístic. En conseqüència, l’aprofitament que resulti de totes 
elles haurà de destinar-se als objectius establerts a l’article 160 del TRLUC. 
 
En conjunt, l’ajuntament es propietari de 7 parcelꞏles que conformen el 61% de la modificació 
del POUM proposada. 
 
La resta de l’àmbit es reparteix entre tres propietaris amb propietats que oscilꞏlen entre els 700 i 
els 1900 m2 cadascun. 
 
En el quadre següent es resumeixen les superfícies i la propietat de les parcelꞏles de l’àmbit. 
Aquestes es grafien en el plànol I3 Estructura de la propietat. En el quadre es separen les 
parcelꞏles públiques o pendents de cessió (carreteres camins i cessions urbanístiques que no 
donen dret a nous aprofitaments). 
 
Núm Codi cadastral propietari ADREÇA Sup. Inclosa %

I-01 9462307DF0796S AJUNTAMENT DE BEGUES Camí Ral 25 898 8,57%
I-02 9462308DF0796S AJUNTAMENT DE BEGUES Camí Ral 23b 412 3,93%
I-03 9462309DF0796S PROPIETARI 1 Camí Ral 23 158 1,51%
I-04 9462315DF0796S PROPIETARI 1 Avda. Sitges 6 591 5,64%
I-05 9462311DF0796S PROPIETARI 1 Avda. Sitges 6 246 2,35%
I-06 9462312DF0796S PROPIETARI 2 Avda. Sitges 8 729 6,95%
I-07 9462313DF0796S PROPIETARI 3 Avda. Sitges 10 1.875 17,89%
I-08 9462314DF0796S AJUNTAMENT DE BEGUES Avda. Sitges 12 891 8,50%
I-11 1362323DF1716S AJUNTAMENT DE BEGUES c. Puigllançada 2 1.022 9,75%
I-12 1160402DF1716S AJUNTAMENT DE BEGUES c. Sant Climent 19 1.156 11,03%
I-13 1160403DF1716S AJUNTAMENT DE BEGUES c. Sant Climent 17 1.048 10,00%
I-14 1160404DF1716S AJUNTAMENT DE BEGUES c. Sant Climent 15 999 9,53%

TOTAL PARCELꞏLES 10.025 95,64%

P-01 Viari Av Sitges AJUNTAMENT DE BEGUES 415 3,96%
P-02 Viari Androna AJUNTAMENT DE BEGUES 42 0,40%

CAMINS I RIERES 457 4,36%
TOTAL Àmbit 10.482 100%  

 
En l’annex 1 s'adjunten les fitxes cadastrals de les parcelꞏles incloses en l’àmbit i, per tal de 
mantenir la privacitat, les certificacions registrals s’adjuntaran exclusivament en l’expedient 
administratiu. 
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2.4 Edificacions, usos i infraestructures existents 

2.4.1 Edificacions 
En la parcelꞏla cadastral 9462309DF0796S existeix un 
habitatge de planta, pis i golfa, amb un garatge, que 
donen front al camí Ral. 
Segons dades cadastrals, l’habitatge te 169 m2st i el 
garatge 104m2st. Han estat construïts en 1934, i s’ha fet 
una reforma de tipus mig en el 2007. 
 
En la parcelꞏla cadastral 9462311DF0796S existeix 
l’habitatge mes antic de l’entorn. Adossat al fons de les 
edificacions amb front  l’avinguda de Sitges dóna façana 
al propi hort i s’accedeix per la pròpia parcelꞏla que dóna 
amb un front de 3,5 m a l’Avinguda de sitges. 
Segons dades cadastrals, l’habitatge te 69 m2st i el 
garatge 30 m2st. Han estat construïts en 1700, i s’ha fet 
una reforma de tipus mínim en el 2001. 
 
En la parcelꞏla cadastral 9462312DF0796S hi ha unes 
construccions de magatzems agrícoles amb cobertes de 
fibrociment.  
Segons dades cadastrals tenen una superfície de 169 
m2st i han estat construïdes en 1934. 
 
En la parcelꞏla cadastral 9462314DF0796S, de propietat 
municipal, es troba l’edifici  de l’Escorxador. Es tracta d’un  
edifici catalogat d'estil modernista construït als anys 20 de 
s.XX. que s'inscriu en l'estil d'edificis industrials de pedra i 
obra vista que tanta difusió va tenir a Catalunya durant les 
primeres dècades del segle XX Posteriorment fou 
magatzem municipal, fins que va ser  restaurat i convertit 
en un equipament públic municipal. 
 

2.4.2 Usos 
Usos privats: 
En les parcelꞏles privades, a part dels usos d’habitatge de 
les parcelꞏles descrites en l’apartat anterior, ens trobem 
un jardí de gespa, amb algun arbre, al servei d’aquests 
dos habitatges que ocupa totalment la parcelꞏla cadastral 
9462315DF0796S. 
La resta d’espais privats son horts  conreats amb 
especies de collita en el mateix any. Per tant no s’han de 
preveure despeses d’indemnitzacions en cas de 
transformació del sòl. 
 
Usos públics: 
Dins les àrees de parcelꞏles públiques hi trobem: Usos 
d’equipaments i parc urbà en la parcelꞏla de l’escorxador 
en contacte amb l’Avinguda de Sitges. Ús d’aparcament 
públic en la parcelꞏla al nord amb contacte amb el Camí 
Ral.  
En la parcelꞏla cadastral 9462307DF0796S trobem horts 
urbans públics. 
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2.4.3 Infraestructures de subministrament de serveis 
 
Els carrers adjunts als àmbits de la modificació, Camí Ral, avinguda de Sitges, i carrer 
Montseny, disposen de tots els serveis necessaris per a la edificació de les parcelꞏles incloses 
en l’àmbit modificat. En concret disposen d’enllumenat públic, subministrament d’aigua, 
subministrament d’energia elèctrica, telefonia i clavegueram. 
 
En els plànols d’informació d’aquesta modificació I6 I7 i I8 es grafia l’estat actual de les xarxes 
de serveis, comprovant-se la innecessarietat de ser modificades. 
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2.5 Planejament vigent 

2.5.1 Planejament vigent en l'àmbit 
El planejament vigent en l’àmbit és: 

- El Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat definitivament en data 20 d'abril de 
2010, i publicat l'acord al DOGC núm. 5627 - 12/05/2010. 

- El PGOU de Begues que va ser aprovat definitivament l’octubre de 1997 i publicat 
l’acord al DOGC amb data 23/12/1997.  

A l’àmbit de la modificació no hi altres planejaments derivats o documents de planejament en 
tràmit o en redacció a tenir en comte pel seu desenvolupament. 
 
El PGOU de Begues delimita la “U.A.11 Unitat d’Actuació l’Escorxador”, que es regula en 
l’annx 4 de la normativa urbanística. Es reprodueix a continuació la fitxa corresponent: 
 
UA11.UNITAT D’ACTUACIÓ L’ESCORXADOR 
1.  SITUACIÓ I OBJECTIUS 
Comprèn sòls situats a ponent de l’avinguda de Sitges dins dels quals es troba la parcelꞏla municipal de 
l’Escorxador. Es proposa la construcció d’un vial en forma d’atzucac que harmonitzarà un racional 
aprofitament i eixamplament de l’equipament municipal destinat a equipament cultural. 
 
2. SUPERFÍCIE TOTAL 5.841 m2 
 
3. CESSIÓ DE SÒL PÚBLIC 60% 
 ESPAIS LLIURES 
 Superfície de reserva de sòl verd per parcs i jardins i  
 Zones d’esbarjo públiques.  1.957 m2 
 VIARI 
 Superfície destinada a vials.  1.553m2 
 
4. APROFITAMENT URBANÍSTIC PRIVAT 
 Superfície de sòl privat 1.991 m2 
 Nombre màxim d’habitatges 33 
 Densitat habitatges/ha 56 hab/ha. 
 
5 CONDICIONS DE L'ORDENACIÓ 
Els sòls d’aprofitament privat es qualifiquen de zona de densificació urbana amb edificació contínua, clau 
13. 
 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d' actuació serà el de Cooperació i la UA es programa pel primer Quadrienni. 
 
7. ALTRES CONDICIONS DE L’ORDENACIÓ 
S’estableix transitòriament la possibilitat d’atorgar llicència. Serà necessari la presentació d’un aval 
bancari del cost proporcional estimat de la urbanització.. 
 
El PGOU de Begues inclou les següents qualificacions urbanístiques dins l’àmbit d’aquesta 
modificació: 
 
Sistemes: 

5 Sistema Viari  
7c Sistema d’equipaments 
6b  Sistema d’Espais Lliures 

Zones: 
13 Densificació urbana, edificació continua 
17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 

 
Es transcriuen a continuació els articles que defineixen les zones incloses en aquesta 
modificació. 
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ZONA 13. DENSIFICACIÓ URBANA AMB EDIFICACIÓ CONTÍNUA 
 
Art. 161. Definició 
 
1. Aquesta zona comprén aquelles àrees de sòl urbà en que l'edificació s'ordena de forma contínua i 

entre mitgeres, així com aquelles en que es preveu edificar amb els mateixos criteris. 
 Es tracta de parcelꞏles estretes i allargades, edificades amb casos entre mitgeres de profunditats 

variables i ocupació de la resta de terreny per jardí i d'altres construccions auxiliars 
 
2. S'aplica l'ordenació segons alineació a vial amb el reculament fixat en els plànols normatius. 
 
Art.: 162. Condicions d’ús 
 
S’admeten els següents usos: 
a) Habitatge unifamiliar i plurifamiliar amb les limitacions establertes al Pla Especial per a la regulació 

dels usos de la zona centre. 
b) Comercial limitat a planta baixa i fins a 400m2 de superfície total, per local. 
c) Oficines. 
d) Magatzem i indústries limitat a planta baixa i a les categories primera i segons sempre que amb 

mesures correctores s'assimili a primera. 
e) Educatiu, Dispensari, Esportiu, Religiós, Cultural, Administratiu. 
f) Restaurant, limitat a planta baixa i fins a 150 m2 de superfície d’espais destinats al públic. 
 
Es prohibeix l'ús de discoteca, sala de festes, bingo, bar musical o similars. 
 
Als efectes d’aquest article, per als usos limitats a planta baixa, es considerarà acceptable que les 
activitats ocupin parcialment plantes diferents a la baixa si l’accés a les plantes superiors o inferiors es 
produeix per escales pròpies dels locals de negoci, i independents de les de la resta de l’immoble. 
 
Art.: 163. Condicions de parcelꞏlació 
 
No es podrà modificar l'actual divisió parcelꞏlària, exceptuant aquells casos en que justifiqui per 
l'adequació de les noves parcelꞏles a la forma i magnituds de les existents al tram de carrer de que es 
tracti i sempre que la mida resultant de l'agrupació o segregació es situï entre els 6 i els 10 metres 
d'amplada 
 
Art.: 164. Edificabilitat 
 
L'edificabilitat es regirà per l'ordenació volumètrica establerta i definida pel plànol d'ordenació de la sèrie 3 
de "zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà", sense que sigui obligada l'alineació interior regulada 
per la fondària edificable. 
 
Art. 165. Condicions d’edificació 
 
1. Alineacions de l’edificació. 
 L'edificació seguirà les alineacions que figuren en el plànol d'ordenació de la sèrie 3 de "zonificació i 

àmbits de planejament en sòl urbà", el qual regula la relació de l'edificació amb el sistema d'espais 
viaris i l'espai lliure de parcelꞏla, amb l’única excepció del cossos sortints previstos per aquestes 
Normes. 

 
2. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes. 
a) L’alçada màxima sobre el solar es fixa en el plànol d’ordenació de la sèrie 3 de “zonificació i àmbits de 

planejament en sòl urbà”, de la següent forma: 
  14,05 metres en les zones de planta baixa i tres pisos 
  11,00 metres en les zones de planta baixa i dos pisos. 
  7,75 metres en les zones de planta baixa i un pis. 
b) La coberta dels edificis serà de teula aràbiga color tradicional inclinada a dues vessants, amb 1a 

directriu horitzontal en el carrer i amb pendent no superior al 30%. L’aprofitament de l’espai 
sotacoberta no podrà donar lloc a unitats d’ocupació independents de la planta immediatament inferior. 

 Excepcionalment es podrà construir plana un 20% de la superfície de la coberta, sempre que es situï a 
partir dels 3 metres de l' arrancament de qualsevol façana de l'edifici i a l metre de les parets mitgeres. 

 
3. Espai lliure de parcelꞏla.  
S'autoritza la construcció d'edificacions auxiliars als espais lliures no edificables de la parcel.la, amb les 
següents condicions: 
 Adossar-se al límit posterior de la parcel.la o a l’edifici principal. No es podrà ocupar en cap cas 

l’espai lliure entre l’edifici i el carrer. 
 No superar el 20% de la superfície total del pati no edificat. 
 Limitar l'alçada màxima a 3,5 metres. 
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 No tenir la coberta transitable llevat que es tracti de cossos adossats al volum principal i que 
quedin separats com a mínim 1 metre dels llindars laterals. 

 
4. Cossos sortints 
a) Quant les alineacions de 1' edificació coincideixi amb la del vial s'admetran balcons que no sobresurtin 

més de 20 cm en carrers de menys de 7 metres d'amplada i de 45 cm en el restants. La distància 
mínima d'aquests balcons a la rasant del carrer en cada punt serà de 3,50 metres. 

b) Sobre terrenys privats, els cossos sortints oberts amb un vol màxima de 1,50 metres en plantes pis. 
Aquesta disposició s’entén sens perjudici de les limitacions imposades en quant a composició de les 
façanes en els sectors pròxims al c/ Major i Camí Ral i a tots aquells sectors que puguin ésser 
d’interès tradicional i històric, en els quals els cossos sortints hauran de guardar una relació 
d’harmonia amb els edificis de l’entorn i adaptar-se a les proporcions pròpies de l’arquitectura històrica 

c) En la projecció horitzontal, els cossos sortints no ocuparan en la seva amplada total més de la meitat 
de la longitud de la façana 

d) S'admeten els sortints de cornises i ràfecs de coberta amb un vol màxim de 45 cm sobre les 
alineacions de l'edificació i de 15 cm sobre els cossos sortints. Sobre terrenys lliures privats la 
dimensió màxima d'aquests elements pot doblar-se. 

 
5.- Soterranis 
S’admet la ocupació en soterrani dels espais lliures interiors d’illa, sense que en cap cas es pugui envair 
la franja de separació entre la edificació principal i el carrer. En aquest cas caldrà garantir el tractament 
enjardinat de la coberta corresponent a l’espai lliure. 
 
Art. 166. Densitat d’habitatges 
 
La densitat neta per parcelꞏla serà la resultant de dividir l’edificabilitat neta per 100 m2. 
En el cas d’habitatges de promoció pública en el règim de protecció oficial la densitat serà la resultant de 
dividir l’edificabilitat neta per 70 m2. 
 
Art. 167. Tanques 
 
1. Les tanques que es situïn davant dels espais públics es subjectaran en tota la seva longitud a les 

alineacions i rasants que fixa el plànol d'ordenació Il.4 "Qualificació del sòl urbà i urbanitzable". 
2. Aquests trencaments es construiran amb materials propis de façana fins a una alçada màxima de 1,00 

metres des de la rasant del carrer en cada punt. Es pot arribar a 1,80 metres mitjançant materials 
calats o vegetació. 

3. L'alçada màxima de les tanques opaques als límits restants serà d' l, 80 metres amidats des de la cota 
natural del terreny en cada punt. 

 
Art. 168. Composició estètica dels edificis  
 
Per a les obres d'ampliació, substitució i nova planta s'estableixen els següents criteris compositius pel 
que fa als sectors pròxims al cl Major i Carni Ral: 
a) La composició de la façana principal guardarà el tradicional predomini de les proporcions verticals 

sobre les horitzontals a les obertures i dels plens sobre els buits a les façanes de l'edificació. 
 En conseqüència, els buits de tot el pla de façana no podran superar el 50% de la seva superfície, 

havent de superar l'alçada al seu ample 
b) La proporció de les obertures serà proporcional i decreixent des de la planta baixa fins a la planta 

superior. 
c) Materials i colors de l’edifici 
 Els acabaments dels edificis seran semblants als de I'entorn, mantenint el caràcter arquitectònic 

d'aquestes àrees dels municipi. 
 Els materials i elements no admesos i recomanats a l'exterior dels edificis es regiran pel que disposa 

l'apartat 4d) de l'article 158 d'aquestes normes. 
 
Art. 169. Documents obligats per a les solꞏlicituds de llicència 
 
1. Les solꞏlicituds de llicència s'hauran d'acompanyar d'un plànol a escala mínima l l 100 de les 

construccions existents en les finques veïnes, en el que consti les plantes i alçats de les façanes 
principals, per tal de poder valorar millor l'adequació del projecte. 

 Pel que fa a les plantes s'acceptarà el dibuix dels murs exterior que delimiten el volum edificat. 
2. La resta de documents s'especifiquen al Capítol Cinquè del Títol I "Intervenció de les obres i activitats", 

d'aquestes mateixes Normes. 
 
Art. 170. Conservació de l’edificació 
 
1. En cas de deteriorament evident de les construccions actuals, l'Ajuntament requerirà dels propietaris 

]'execució de les obres necessàries per a la seva conservació, en el termini que s'estableixi, d'acord 
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amb el que preveu l'article 251 dels Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística. 

 
2. De no executar-se aquestes obres en el termini concedit, l’Ajuntament podrà ordenar l'execució 

subsidiària de les obres de conservació i de reforma que s' executaran a costa dels propietaris si es 
continguessin en el límit del deure de conservació que els correspon 

 
 
ZONA 17. CIUTAT JARDÍ 
 
Art. 191 Definició 
 
1.- Compren les àrees en que l'edificació es preveu separada de la vialitat i amb espais enjardinats privats 
confrontats a cada edificació que conserven sensiblement el seu estat natural. Aquesta forma de 
creixement es majoritària al municipi i es dóna a l'entorn dels nuclis antics del municipi i a les 
urbanitzacions que caracteritzen les darreres extensions urbanes de Begues. 
 
2.- Correspon al tipus d’ordenació d’edificació aïllada. 
 
 
Art. 192 Subzones 
 
1.- En funció de la modalitat de l’ús d’habitatge es diferencien dos grups de subzones.  En el marc de 
cada grup les subzones s’estableixen en funció de la intensitat d’edificació, la parcel.la mínima i el 
coeficient d’ocupació de parcel.la. 
 
2.- En el grup de subzones unifamiliar es distingeixen les següents: 
 a) subzona 17a1 
 b) subzona 17a2  
 c) subzona 17a3  
 d) subzona 17a4 
Cadascuna d'aquestes subzones admet únicament un habitatge per parcel•la .  
Les unitats de zona on pel grau de consolidació s’admeten, d’acord amb la resolució de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, dos habitatges aparionats en una sola parcel•la segons els criteris de l’anterior 
PGO, es delimiten en els plànols de zonificació incorporant darrera de la zonificació el subíndex 2. 
 
3.- En el grup de subzones plurifamiliars es distingeixen les següents: 

a) subzona 17c 
b) subzona 17b 
c) subzona 17b BARCELONETA  
d) subzona 17c CS (Club de Begues) 

 
Subzones de ciutat jardí unifamiliar 
 
Art 193 Tipus d' ordenació 
 
S'aplicarà el tipus d'ordenació d'edificació aïllada. 
 
Art. 194 Condicions d'ús 
 
S'admeten els usos següents: 
a) Habitatge unifamiliar  
 S'admet la construcció d'habitatges aparellats, sempre i quan es situïn sobre dues parcelꞏles mínimes i 

es presenti un projecte conjunt de composició unitària per als dos habitatges. 
 Només es podrà concedir la llicència per al conjunt del projecte, a fi d'evitar l'aparició de mitgeres 

vistes en aquesta zona d'edificació aïllada. 
 En el cas d’habitatges aparellats, en la llicència d’obres i el Registre de la Propietat, haurà de figurar la 

condició de que qualsevol obra d’ampliació o modificació d’una de les parts haurà de tractar-se 
unitàriament, com si fos un projecte únic amb l’autorització de l’altre propietari. 

b)  Comercial limitat a 100 m2 de superfície. 
c)  Oficines. Als efectes de la seva compatibilitat urbanística, s’assimilaran a ús d’oficina els establiments 

educatius, sanitari-assistencials o culturals que no superin 100 m2. de superfície accessible al públic i 
que des del punt de vista de llurs instal•lacions puguin ser classificats com a activitats inòqües.  

d)  Magatzem i industrial limitat a planta baixa a la categoria primera. 
e)  Garatges, vinculats i d’ús exclusiu a l’ús principal de l’edifici   
f)  Residencial , Educatiu, Sanitari-assistencial , Esportiu, Religiós i Cultural. g) Mitjançant la formulació 

d’un  Pla especial s’admetrà la implantació d’establiments destinats a aquests usos en aquesta 
subzona. El Pla especial haurà de justificar convenientment: 

 - Quantificació i anàlisi de les necessitats (oferta i demanda) del nucli de Begues en l’ús a implantar  
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 - Estudi i justificació de la compatibilitat entre els usos a implantar i l’entorn residencial dominant: 
mobilitat, aparcament, sorolls, etc. 

 - Garantia de la qualitat dels serveis que es pretén instal•lar, així com l’adequació de l’ús proposat a  la 
demanda potencial i les necessitats socials del municipi de Begues. 

 - Garantia de la disponibilitat de mitjans econòmics per a la  construcció i manteniment dels serveis 
que es pretén instal•lar.  (Estudi econòmic que demostri la seva viabilitat) 

 - Adequació de paràmetres edificatoris i de qualitat en la  construcció de l’edifici i enjardinament del 
solar en ordre a mantenir i millorar la qualitat ambiental de l’entorn.  

h)  Restaurant limitat a 100 m2 de superfície destinada a zones d’ús públic.  S’admetrà que les àrees no 
edificades de jardí o terrassa exterior quedin adscrites a l’ús de restauració i s’acondicionin per a 
taules i vetlladors, fins a un màxim de 30 m2. En cap cas aquestes zones exteriors poden convertir-se 
en carpes tancades amb paraments verticals ni admetre elements de climatització.  

 
Es prohibeix l’ús de discoteca, sala de festes, bingo, bars musicals o similars. 
 
Solament s’admetrà una entitat registral per cada habitatge real o potencial. La adscripció d’una finca  a 
més d’un dels usos admesos no pressuposa autorització per a la segregació de cada una de les parts en 
entitats independents. 
 
La autorització per a adscriure parts d’una finca amb qualificació unifamiliar o bifamiliar per a altres usos 
compatibles però diferents a l’habitatge queda limitada al seu caràcter accessori a l’habitatge que es 
constitueix com a ús principal i per tant la totalitat de la finca ha de quedar adscrita a un únic titular. Queda 
totalment prohibida la divisió registral d’aquestes finques en entitats independents en funció de les àrees 
destinades a cada un dels usos autoritzats. 
 
Art. 195 Condicions de parcelꞏlació 
 
l. Les parcelꞏles per a ser edificades hauran d'acomplir ambles següents condicions: 
 Subzona  Superfície m2  llargada façana en m. 
 17a1 400   10 
 17a2 600   15 
 17a3 1.000   20 
 17a4 1.500   20 
 
2.- Com a excepció als límits establerts s'admeten parcelꞏles de superfície i llargàries de façana menor 
quan procedeixin de segregació o divisió formulada en escriptura pública amb anterioritat a l'aprovació 
definitiva del Pla General de 1982, o quan es trobin entre d'altres ja construïdes amb impossibilitat 
material d'assolir els mínims exigits. En aquests casos l’edificabilitat serà la que es derivi d’aplicar els 
índex d’edificabilitat definits en l’art. 196 a la superfície real de la parcel•la, tot mantenint els paràmetres 
relatius a alçades, ocupació màxima, volum i separacions de l’edificació a llindars de la parcel•la, definits 
per a cada subzona en l’art. 197. 
 
Art. 196 Edificabilitat 
 
Els índex d' edificabilitat neta per parcelꞏla són els següents: 
 Subzona  m2st/m2sl 
 17a1 0,75 
 17a2  0,50 
 17a3  0,25 
 17a4  0;20 
 
Art. 197 Condicions de les edificacions 
 
1.-L’alçada reguladora màxima de les edificacions serà de 9,50  metres, equivalents a planta baixa, planta 
primera i el 50% d’ocupació de la planta primera en la planta segona, sense que sigui habitable l’espai 
sota la coberta de la 2ª planta. 
Per sobre l’alçada reguladora solament podrà aixecar-se la coberta terminal de l’edifici, amb una pendent 
màxima del 30%, i amb l’arranca paral•lela a cada un del paraments de façana de la planta segona. En el 
cas de cobertes a dues aigües caldrà que els testers triangulars resultants es mantinguin en tota la seva 
alçada per sota de l’alçada reguladora. 
En les parcel•les del sector Torregassa (clau 17aT) l’alçada serà de PB+1P i l’alçada màxima 7 m.  
 
2.- L’ocupació màxima de la parcel.la per les edificacions serà la següent: Subzona  Edif principal 
 17a1 40% 
 17a2  30% 
 17a3 20% 
 17a4  15% 
 
3.- El volum màxim per unitat d'edificació es fixa en: 
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 Subzona  volum màxim m3 
 17a1 1.800 
 17a2 1.800 
 17a3 2.100 
 17a4 2.100 
 
4.- Les separacions de les edificacions als límits de parcelꞏla respectaran les distancies .mínimes 
següents: 
 Subzona  distancia al carrer  distancia a llindars 
 17a1 3  2 
 17a2 6  3 
 17a3 10  5 
 17a4 10  5 
 
5.- Construccions auxiliars 
a) Dins del percentatge màxim d'ocupació de parcel.la establert per a cada subzona s'admeten 

construccions auxiliars l'alçada dels quals no sigui superior a 3,30 metres i la superfície no excedeixi 
del 5% de la superfície de parcel.la. 

 Les barbacoes es consideraran edificacions auxiliars sempre que tinguin algun sostre ocupable, 
encara que sigui obert per les quatre cares. La mateixa consideració tindran les pèrgoles i altres 
instal•lacions de jardineria  si els elements de sombrejat impedeixen el pas de l’aigua.  

 No tindran consideració de construcció auxiliar aquells cossos construïts com ara refugis per a animals 
de companyia, dipòsits d’estris de jardí, llenyers, etc., l’alçada total dels quals sigui inferior a 1,80 m i 
la superfície dels quals no sigui superior a 5 m2.  

b)  Es podran construir piscines i instalꞏlacions esportives que no precisin cap mena d’edificació auxiliar 
sense mantenir les separacions obligades als límits de la parcel.la.  

 En aquest cas, el pla de la instal.lació no podrà ultrapassar, en cap punt, més d'un metre de la cota 
natural del terreny. 

c)  No s'admet cap construcció o instalꞏlació auxiliar en parcelꞏles on no existeixi l'edificació principal llevat 
d’un únic  magatzem per a estris de manteniment de la parcel•la que en cap cas podrà excedir de 5 
m2 ni superar 2,50 m. d’alçària.  

d)  A banda de la regulació pròpia de les construccions auxiliars, els elements decoratius del jardí tals 
com: brolladors, pèrgoles, ombracles, vetlladors, etc., i en general qualsevol element constructiu 
immoble, fix o desmuntable, s’haurà de situar més enllà de la franja de separació obligatòria de la 
construcció principal respecte el vial sempre que superi 1,50 m d’alçària.  

 
6.- Elements sortints 
Els elements sortints, com els ràfecs, marquesines i d'altres similars fixes que no ultrapassin de 0,90 
metres no restaran subjectes als límits de separació a carrer i veïns, ni es consideraran en el còmput de 
l'ocupació màxima de la parcel.la. 
 
7.- Nombre màxim d'habitatges 
S'admet exclusivament un habitatge per parcel.la  al tipus (1) i dos habitatges per parcel•la al tipus (2).  
 
8.- En cap cas, ni mitjançant Plans Especials o Estudis de Detall, es podran fer agrupacions d’edificacions 
per tal de donar lloc a tipologies diferents de les establertes en cadascuna de les subzones. 
 
9.- Per aquelles ordenacions de zones (17a) que abastin gran superfície i es determini el tràmit d’un Pla 
Especial o Estudi de Detall que les ordeni, tindran un mínim de sòls destinats a viari del 18% i destinats a 
sistemes d’espais lliures d’un 10%. 
 
Art. 198 Tanques 
 
1.- Les tanques que es situïn davant dels espais públics es subjectaran en tota la seva longitud a les 
alineacions que fixen els plànols de la sèrie 2  de “zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà “ 
 
2.- Aquests tancaments es construiran materials propis de façana fins a una alçada màxima de 1 metre  
de la rasant del carrer en cada punt. Es pot arribar a 1,80 metres mitjançant materials calats de fusta, 
ferro o vegetació. 

 
El PGOU de Begues inclou l’edifici de l’escorxador en el llistat d’elements a catalogar en el seu 
article 252 “Relació d'edificacions i àmbits d’interès Edificacions en sol urbà”, amb el 
número 35. 
 
També es recull l’escorxador en la fitxa núm. 48 del “Mapa del patrimoni cultural de Begues” 
editat per la Diiputació de Barcelona (s’adjunta fitxa en l’annex 1 d’aquesta memòria), i en 
l’Inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya amb el núm. IPA 18118. 
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2.5.2 Interpretació numèrica del Planejament vigent en l’àmbit. 
Els límits de les qualificacions del planejament vigent descrites han estat digitalitzades sobre la 
cartografia de l’àmbit, així es reflecteix al plànol  I4 Planejament vigent. 
 
Els resultats d’aquesta interpretació i de l’aplicació directa de la resta de la normativa es 
resumeixen en el quadre següent que serà la referència a efectes d’ajustar el planejament 
proposat evitant els increments d’aprofitament. 

Qualificació / ubicació Superficie
Sostre

edifcable Edificabilitat
Habitatges 
permesos

UA11 l'Escorxador
13 Densificació urbana, edificació contínua 1.921,24 3.842,48 33

Total zones UA11 1.921,24 3.842,48 33
5b Sistema Viari (Xarxa Viària Local) 724,94
6b Sistema d'Espais Lliures 1.995,06
7c Equipament, cultural 1.616,67

Total sistemes UA11 4.336,67
TOTAL UA11 L'Escrorxador 6.257,91 3.842,48 0,61 33

SUC Carrer Montseny
17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 3.201,96 800,49 0,25 3
17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 1.021,76 255,44 0,25 1

Total Zones SUC 4.223,72 1.055,93 0,25 4
TOTAL SUC carrer Sant Climent 4.223,72 1.055,93 0,25 4

MODIFICACIÓ PGOU
Total zones 6.144,96 4.898,41 37,00
Total sistemes 4.336,67 3.842,48
TOTAL MODIFICACIÓ 10.481,63 8.740,89 0,83 37
 

2.5.3 Documents de Planejaments en tràmit o en redacció 
En l’actualitat s’està tramitant el Pla especial de protecció del patrimoni i el catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals del municipi. Aquest planejament afectarà al tractament 
que es faci de l’Escorxador, que aquesta modificació inclou sense variació de la seva 
qualificació. 
 
No existeixen altres planejaments en redacció o en tràmit que afectin a l’àmbit d’aquesta 
modificació.  



MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM NÚM. 27: UA11 “L’ESCORXADOR” BEGUES 
Aprovació inicial  gener 2019  

MEMÒRIA  23 

 
 
3 CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA 

3.1 Proposta d’ordenació 

3.1.1 Encaix urbà 
En l’entorn de l’escorxador els criteris de la nova ordenació son: 

- Reordenar l’espai públics de l’interior de l’illa connectant la zona verda al Camí Ral, i 
mantenint una segona sortida a l’avinguda de Sitges, donant major presència a l’espai 
verd i al propi Escorxador des de el recorregut ciutadà que suposa la recent 
configuració del Camí Ral. 

- Reordenar els espais edificats per tal de fer el pas descrit al paràgraf anterior, i reduir 
fondàries edificables, per tal d’obtenir tipus mes assolellats i que permetin habitatges 
de mida petita. 

 
En l’entorn del carrer Montseny no es preveu cap canvi en l’ordenació, ja que la modificació 
afecta únicament a la gestió dels solars. 
 

3.1.2 Espai públic 
En el subàmbit de l’Escorxador la vialitat es modifica en els aspectes següents:  

- Desapareix el vial en “cul de sac” previst a l’interior de l’illa que es reconfigura com a una 
zona verda. 

- Es mantenen les alineacions i amplada existents de l’Avinguda de Sitges que ja està 
completament urbanitzada. La modificació de POUM, en aquest cas, no mes afecta a la 
gestió, ja que en estar completament acabat es treu fora del Polígon. 

 
En el subàmbit de l’Escorxador els sistemes d’equipaments i espais lliures es modifiquen en els 
aspectes següents:  

- La zona verda configura l’espai interior de l’àmbit relacionant la resta d’espais: Es crea 
un recorregut per l’interior d’illa des de l’accés des del camí Ral (10 metres d’amplada) 
fins a l’accés de l’avinguda de Sitges (8 metres d’amplada). 

- La nova zona verda conviu amb la zona d’equipaments de l’escorxador, que es 
incorporant els horts urbans existents.  

- La zona d’equipaments i la zona verda es configures creant un conjunt homogeni i un 
gran espai únic d’ús públic. 

 
En el subàmbit del carrer Montseny no intervenen els sistemes viari, d’espais lliures ni 
equipaments. 
 

3.1.3 Espai privat 
L’edificació s’ordena atenent a la realitat existent, per tal de conservar el caràcter dels diversos 
àmbits i la seva estructura tradicional sense incrementar la edificabilitat en el seu conjunt. 
 
En el subàmbit de l’Escorxador l’ordenació de l’edificació es modifica qualificant les parcelꞏles 
amb dues zones diferents segons els següents criteris: 
 

- Densificació urbana (Clau 13) 
Es qualifiquen amb aquesta clau les edificacions existents consolidades i el front 
edificable que dona a l’Avinguda de Sitges. 
Es redueixen les fondàries edificables, per tal d’obtenir tipus d’habitatges i adaptats a les 
edificacions d’habitatge existents en l’entorn. Les fondàries edificables es fixen en 14 
metres, mantenint l’alçada vigent de PB+1. La fondària total de les parcelꞏles es fixa en 
20 metres per les parcelꞏles amb front al Camí Ral i 17 metres en les parcelꞏles que 
donen a l’Avinguda de Sitges. 
Es manté la densitat màxima d’habitatges vigent d'1 habitatge cada 100 m2 de sostre 
edificable residencial.  
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- Densificació urbana, habitatges protegits (Clau 13hp) 

Es qualifiquen amb aquesta clau les parcelꞏles edificables que donen front als accessos 
a la zona verda de l’interior de l’illa. 
En aquests punts la línia d’edificació s’adapta girant els testers, per tal de formalitzar els 
esmentats accessos a la zona verda. 
En tots els casos es generen fronts de 22 metres a la zona verda, amb una fondària 
edificable de 14 metres. L’alçada edificable s’amplia permetent la edificació sota coberta 
(PB+1+G). En aquests casos, els espais de la golfa es poden independitzar constituint 
habitatges independents. 
La densitat màxima d’habitatges s’augmenta a 1 habitatge cada 70 m2 de sostre 
edificable residencial. Aquesta densitat permetrà crear habitatges petits per a joves o per 
a persones de 3a edat, que son els colꞏlectius mes necessitats en la mesura que l’oferta 
dominant al municipi no s’adapta a les seves necessitats.  
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En el subàmbit del carrer Montseny no es modifica l’ordenació actual, mantenint-se la 
qualificació de 17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 amb les mateixes característiques del 
planejament vigent. 
 

3.1.4 Infraestructures de subministrament de serveis 
 
Tal com es diu en el punt 2.4.3 d’aquesta memòria, als carrers adjunts a l’àmbit de la 
modificació, al Camí Ral i en l’avinguda de Sitges disposen de tots els serveis necessaris per a 
la urbanització de les parcelꞏles dins de d’aquest, línia d’enllumenat públic, subministrament 
d’aigua, subministrament d’energia elèctrica, telefonia, gas i clavegueram. No es preveu la 
modificació de les conduccions de transport d’energia soterrades, llevat de la colꞏlocació de les 
escomeses elèctriques dels nous habitatges. 
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3.2 Quadre resum de superfícies i edificabilitats 
De les propostes descrites i contingudes en els plànols d’ordenació de la present modificació, 
resulten les superfícies, edificabilitats i densitats calculades sobre tot l’àmbit que es resumeixen 
en els quadre següent: 
 
Quadre d’aprofitament de la modificació de PGOU 

Codi Qualificació Superfície %
Sostre 

habitatge
Nombre 

habitatges
Zones 0 0,00% 0 0

13 Densificació urbana, edificació contínua 978 9,33% 1.488 14
13hp Densificació urbana, habitatge protegit 926 8,83% 2.315 33
17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 4.224 40,30% 1.057 4

Total Zones 6.128 58,46% 4.860 51
0 0 0,00% 0 0

Sistemes 0 0,00% 0 0
5b Sistema Viari (Xarxa Viària Local) 422 4,03% 0 0
6b Sistema d'Espais Lliures 2.277 21,72% 0 0
7c Equipament, cultural 1.655 15,79% 0 0

Total Sistemes 4.354 41,54% 0 0
0 0 0,00% 0 0

Total general 10.482 100,00% 4.860 51  
 
Del que resulta que les característiques bàsics d’aprofitament urbanístic del conjunt de la 
modificació del PGOU són les següents: 
 

Superfície
Sostre
Edificabilitat bruta
Nombre habitatges
Superfície pública
% superfície pública

MODIFICACIÓ POUM
10.482 m2

5.177 m2st
0,49 m2st/m2sòl

51 hab.
4.354 m2

41,54%  
 
Comparant els resultats obtinguts amb les característiques urbanístiques vigents, com es fa en 
l’apartat 4.1 de la memòria, concloem que la present modificació de PGOU no incrementa els 
aprofitaments de l'àmbit, no canvia els usos, ni disminueix les reserves de sòl públic en general, 
ni les de zones verdes en particular. 
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3.3 Proposta de gestió 

3.3.1 Criteris de gestió 
D’acord amb els criteris descrits en el Capítol 1r d’aquesta memòria, la modificació de la gestió 
es prioritària per tal de fer una nova delimitació del Polígon d’Actuació PA11. 
 
Aquesta delimitació modifica el POUM vigent en els següents aspectes:  

- Es Classifiquen com a sòl urbà consolidat la part de les parcelꞏles en les que es situen 
els habitatges antics existents en l’àmbit, deixant-los fora del polígon d’actuació. 
Aquesta mesura es justifica pel fet de que son habitatges antics construïts legalment (de 
1700 i de 1934 respectivament) i que tenen accés per vials completament consolidats i 
amb tots els serveis, en concret el Camí Ral i l’avinguda de Sitges. 
Amb aquesta modificació se’ls dona un tractament similar a la resta d’habitatges 
existents en l’entorn. 
Restaran incloses en el polígon d’actuació les petites porcions d’aquetes dues parcelꞏles 
qualificades com a sistema d’espais lliures (clau 6b) 

- També s’extreu del polígon d’actuació l’avinguda de Sitges, ja que és de titularitat pública 
i està completament urbanitzada i dotada de serveis. Per tant no procedeix inclourela en 
cap actuació urbanística. 

- S’inclou en la nova delimitació del polígon d’actuació (PA11) les parcelꞏles de propietat 
municipal situades en el carrer Montseny. Aquesta inclusió permet que l’ajuntament 
obtingui com a contraprestació a la seva aportació al polígon, parcelꞏles qualificades com 
a 13hp destinades a la construcció d’habitatges assequibles. 

 
Tot el polígon tindrà la consideració de sol urbà no consolidat i, per tant, estarà subjecte a la 
cessió del 10% de l’aprofitament a l’administració actuant. 
 

3.3.2 Característiques del PA11 L’escorxador 
Les característiques urbanístiques del PA11 d’acord amb l’ordenació proposada es resumeixen 
en el quadre següent: 
 

PA11 Polígon d'Actuació l'escorxador 0 0 0 0
0 0 0,00% 0 0

z/s Superfície %
Sostre 

habitatge
Nombre 

habitatges
Zones 0 0,00% 0 0

13 Densificació urbana, edificació contínua 516 5,38% 854 8
13hp Densificació urbana, habitatge protegit 926 9,65% 2.315 33
17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 4.224 44,01% 1.057 4

Total Zones 5.666 59,03% 4.226 45
0 0 0,00% 0 0

Sistemes 0 0,00% 0 0
6b Sistema d'Espais Lliures 2.277 23,72% 0 0
7c Equipament, cultural 1.655 17,24% 0 0

Total Sistemes 3.932 40,97% 0 0
0 0 0,00% 0 0

Total general 9.598 100,00% 4.226 45  
 
El polígon inclou 10 parcelꞏles i petites porcions de dos parcelꞏles mes. La major part de la 
propietat correspon a l’Ajuntament de Begues, en concret una superfície de 6.426 m2 que 
equival al 67% del polígon.  
 
El polígon es gestionarà pel sistema de REPARCELꞏLACIÓ PER COOPERACIÓ.  
 
Els costos que hauran d’assumir els propietaris seran:  

- Costos de redacció i tramitació dels projectes de reparcelꞏlació i urbanització 
- Costos d’urbanització de la zona verda de l’illa de l’escorxador. 
- Cessió del 10% de l’aprofitament a l’administració actuant. 
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L’administració actuant podrà conveniar amb els propietaris la substitució d’aquestes càrregues 
per reduccions equivalents en l’adjudicació de les finques resultants. 
 
El projecte de reparcelꞏlació haurà de preveure que l’adjudicació corresponent al propietari de 
les parcelꞏles cadastrals  9462309DF0796S, 9462315DF0796S i 9462311DF0796S, es situï a 
continuació de l’accés actual a la parcelꞏla 9462311DF0796S, a fi d’ampliar el front edificable 
d’aquesta parcelꞏla i millorar les seves condicions d’edificació.  
 

3.3.3 Característiques del Sòl Urbà Consolidat 
Les característiques urbanístiques del sol urbà consolidat inclòs en aquesta modificació, 
d’acord amb l’ordenació proposada es resumeixen en el quadre següent: 
 

z/s Superfície %
Sostre 

habitatge
Nombre 

habitatges
Zones 0 0,00% 0 0

13 Densificació urbana, edificació contínua 462 52,26% 634 0
Total Zones 462 52,26% 634 6

0 0 0,00% 0 0
Sistemes 0 0,00% 0 0

5b Sistema Viari (Xarxa Viària Local) 422 47,74% 0 0
Total Sistemes 422 47,74% 0 0

0 0 0,00% 0 0
Total general 884 100,00% 634 6

 
Els propietaris de les parcelꞏles classificades com a sòl urbà consolidat no tindran altres 
obligacions que les resultants de les possibles solꞏlicituds de llicències d’edificació o d’activitats. 
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3.4 Proposta de modificació de la Normativa 

3.4.1 Àmbit d'aplicació i Marc legal de referència 
La normativa serà d’aplicació a la totalitat de l’àmbit de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA núm.27  “UA11 L’ESCORXADOR”, segons queda definit 
a tots els plànols que s'inclouen en aquesta Modificació puntual.  
 
La normativa modifica la Normativa del Pla General d’Ordenació Urbana del Begues (en 
endavant PGOU), aprovada definitivament l’octubre de 1997 i publicat l’acord al DOGC amb 
data 23/12/1997. Els articulats modificats repercutiran exclusivament a l'àmbit definit al paràgraf 
anterior, si més no, podran ser utilitzats per futures modificacions. 
 

3.4.2 Classificació del sòl 
El sòl comprès en l’àmbit d'aquesta modificació manté la classificació actual de sòl urbà.  
 
D'acord amb els criteris establerts en els articles 30 i 31 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant TRLU) es subdivideix 
en les categories de Sòl Urbà Consolidat i Sòl Urbà No Consolidat. 
 
Queden inclosos en Sol Urbà Consolidat els sòls que no estan inclosos en cap polígon 
d’actuació. 
 
Queden inclosos en sòl urbà no consolidat els sòls inclosos en el polígon d’actuació delimitat 
per aquesta modificació del PGOU: PA11. 
 

3.4.3 Qualificació del sòl 
El sòl comprès en l’àmbit d’aquesta Modificació del PGOU es qualifica com a Zones i Sistemes. 
 
Les qualificacions de sistemes que s’estableixen en els plànols d’ordenació d’aquest document 
es regulen per allò disposat al TÍTOL TERCER "REGULACIÓ DELS SISTEMES", de la 
Normativa del PGOU de Begues.  
 
Les qualificacions de zones que s’estableixen en els plànols d’ordenació d’aquesta modificació 
es regulen en la normativa, l’articulat de la qual s’afegirà a allò disposat TÍTOL QUART 
"NORMES PARTICULARS SÒL URBÀ" del PGOU. 
 

3.4.4 Sistemes 
S’estableixen els següents sistemes definits i regulats per la normativa del PGOU, per les 
següents determinacions, i per les disposicions sectorials que els afectin: 

- Sistema de la xarxa viaria (Clau 5) 
- Sistema d’espais lliures (Clau 6) 
- Sistema d’Equipaments (Clau 7) 

 

3.4.5 Zones 
A efectes d’aquesta modificació es defineixen una nova subzona: Clau 13hp Densificació 
urbana amb edificació contínua; habitatges de protecció. 
 
Per a la clau 13 Densificació urbana amb edificació contínua, s’aplicarà la normativa vigent 
(Títol quart, Capítol segon) amb excepció d’una petita modificació relativa a la composició de 
cobertes, permetent les terrasses a façana i la coberta a un sol aigua (article 165) 
 
En quant a la clau 17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3, s’aplicarà íntegrament la normativa vigent 
(Títol quart, Capítol sisè) 
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En conseqüència únicament es modifiquen els articles del Títol quart, Capítol segon, que 
s’especifiquen a continuació, en els que es grafia en vermell els textos afegits o modificats: 
 
Art. 161. Definició 
1. Aquesta zona comprèn aquelles àrees de sòl urbà en que l'edificació s'ordena de forma 

contínua i entre mitgeres, així com aquelles en que es preveu edificar amb els mateixos 
criteris. 

 Es tracta de parcelꞏles estretes i allargades, edificades amb casos entre mitgeres de 
profunditats variables i ocupació de la resta de terreny per jardí i d'altres construccions 
auxiliars 

2. S'aplica l'ordenació segons alineació a vial amb el reculament fixat en els plànols normatius. 
3. Es defineix la subzona 13hp: Densificació urbana amb edificació contínua; habitatges de 

protecció.  
 
Art.: 162. Condicions d’ús 
S’admeten els següents usos: 

g) Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 
h) Comercial limitat a planta baixa i fins a 400m2 de superfície total, per local. 
i) Oficines. 
j) Magatzem i indústries limitat a planta baixa i a les categories primera i segons sempre 

que amb mesures correctores s'assimili a primera. 
k) Educatiu, Dispensari, Esportiu, Religiós, Cultural, Administratiu. 
l) Restaurant, limitat a planta baixa i fins a 150 m2 de superfície d’espais destinats al 

públic. 
Es prohibeix l'ús de discoteca, sala de festes, bingo, bar musical o similars. 
Als efectes d’aquest article, per als usos limitats a planta baixa, es considerarà acceptable que 
les activitats ocupin parcialment plantes diferents a la baixa si l’accés a les plantes superiors o 
inferiors es produeix per escales pròpies dels locals de negoci, i independents de les de la resta 
de l’immoble. 
En la subzona 13hp es permet exclusivament l’habitatge plurifamiliar de protecció en règim 
general o especial. 
 
Art. 165. Condicions d’edificació 
... 
2. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes. 

a) L’alçada màxima sobre el solar es fixa en el plànol d’ordenació de la sèrie 3 de 
“zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà”, de la següent forma: 

  14,05 metres en les zones de planta baixa i tres pisos 
  11,00 metres en les zones de planta baixa i dos pisos. 
 8,5 metres en les zones planta baixa, un pis i sota coberta (clau PB+1+g). 
 7,75 metres en les zones de planta baixa i un pis. 

b) La coberta dels edificis serà de teula aràbiga color tradicional inclinada a dues vessants, 
amb 1a directriu horitzontal en el carrer i amb pendent no superior al 30%. L’aprofitament 
de l’espai sotacoberta no podrà donar lloc a unitats d’ocupació independents de la planta 
immediatament inferior. Quan estiguin permeses planta baixa, un pis i sota coberta (clau 
PB+1+g) l’espai sotacoberta podrà donar lloc a unitats d’ocupació independents. 

 Excepcionalment es podrà construir plana un 20% de la superfície de la coberta, sempre 
que es situï a partir dels 3 metres de l’arranada de qualsevol façana de l'edifici i a l metre 
de les parets mitgeres. 

c) En l’àmbit del PA11 es permetrà la coberta amb un sòl aigua sempre que el carener no 
superi en mes de 2,5 metres l’alçada reguladora, i que aquest estigui separat un mínim 
de 3 metres de la façana oposada a l’arranada de coberta. També es permetrà que la 
part plana de la coberta ocupi el 30% de la mateixa i que s’alineï a façana. 

... 
 
Art. 166. Densitat d’habitatges 
La densitat neta per parcelꞏla serà la resultant de dividir l’edificabilitat neta per 100 m2. 
En el cas d’habitatges de promoció pública en el règim de protecció oficial, així com en la 
subzona 13hp, la densitat serà la resultant de dividir l’edificabilitat neta per 70 m2. 
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3.4.6 Desenvolupament i gestió 
 
Per al desenvolupament i gestió urbanística del sòl urbà no consolidat aquesta modificació de 
PGOU defineix el polígon d'actuació PA11 “L’Escorxador”. 
 
Per a la seva regulació es substitueix l’actual fitxa de l’UA11 per la fitxa de la pàgina següent: 



MODIFICACIÓ PUNTUAL, UA11 “L’ESCORXADOR” BEGUES 
Aprovació inicial  gener 2018  
 

MEMÒRIA 32

 
 
PA11. POLÍGON D’ACTUACIÓ L’ESCORXADOR 
 
1.  SITUACIÓ I OBJECTIUS 
Comprèn dos sub-àmbits: el primer format per la parcelꞏla de l’antic Escorxador i pels sòls no 
edificats situats a ponent de l’avinguda de Sitges; el segon sub-àmbit inclou les parcel•les, que 
son propietat de l’Ajuntament de Begues, situades al carrer Montseny amb referències 
cadastrals 1362323, 1160402, 1160403 i 1160404. 
Els objectius de l’actuació son: 

- Obtenir i ordenar l’espai públics de l’interior de l’illa connectant-lo al Camí Ral, i 
mantenint una segona sortida a l’avinguda de Sitges. 

- Desenvolupar habitatges de protecció pública en la zona central de la població. 
 
2. SUPERFÍCIE TOTAL 9.598 m2 
 
3. CESSIÓ DE SÒL PÚBLIC 40,97% 
 ESPAIS LLIURES 
 Superfície de reserva de sòl verd per parcs i jardins i  
 Zones d’esbarjo públiques.  2.277 m2 
 EQUIPAMENTS 
 Superfície destinada a equipaments públics.  1.655 m2 
 
4. APROFITAMENT URBANÍSTIC PRIVAT 
 Superfície de sòl privat 5.666 m2 
 Sostre edificable màxim  4.226 m2st 
 Nombre màxim d’habitatges lliures 12 
 Nombre màxim d’habitatges de protecció 33 
 Densitat habitatges/ha 46,88 hab/ha. 
 
5 CONDICIONS DE L'ORDENACIÓ 
Els sòls d’aprofitament privat es qualifiquen segons s’especifica als plànols d’ordenació del 
PGOU dels quals en resulten les següents qualificacions: 

13 Densificació urbana, edificació contínua 516 m2 
13hp Densificació urbana, habitatge protegit 926 m2 
17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 4.224 m2  

 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d' actuació serà el de Reparcelꞏlació per COOPERACIÓ i el PA es programa pel 
primer Quadrienni. 
 
7. ALTRES CONDICIONS DE L’ORDENACIÓ 
- Els propietaris cediran gratuïtament a l’ajuntament de Begues el sòl reservat per als 

sistemes urbanístics inclosos en l’àmbit del polígon, delimitats en la present fitxa i en els 
plànols d’ordenació d’aquesta modificació. 

- Els propietaris d’aquest polígon cediran a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament. 
 
Els propietaris es faran càrrec de les despeses corresponents a: 
- Redacció dels projectes de reparcelꞏlació i d’urbanització de la zona verda. 
- Les indemnitzacions que puguin resultar del desenvolupament de la ordenació.  
- Urbanització de de la zona verda inclosa en l’àmbit. 

 
L’administració actuant podrà conveniar amb els propietaris la substitució d’aquestes càrregues 
per reduccions equivalents en l’adjudicació de les finques resultants. 
 
El projecte de reparcelꞏlació haurà de preveure que l’adjudicació corresponent al propietari de 
les parcelꞏles cadastrals  9462309DF0796S, 9462315DF0796S i 9462311DF0796S, es situï a 
continuació de l’accés actual a la parcelꞏla 9462311DF0796S, a fi d’ampliar el front edificable 
d’aquesta parcelꞏla i millorar les seves condicions d’edificació.  
 
S’estableix transitòriament la possibilitat d’atorgar llicència. Serà necessari la presentació d’un 
aval bancari del cost proporcional estimat de la urbanització. 
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4 COMPLIMENT D'ESTÀNDARDS DE LEGISLACIÓ I PLANEJAMENT 

4.1 Comparativa entre Planejament vigent i proposat 
 
En aquest apartat es fa una avaluació global de tota la modificació acumulant les dades del 
planejament vigent i del proposat en un únic quadre per tal de valorar el seu abast. 
 
En el quadre comparatiu s'han reflectit els paràmetres de les característiques d'aprofitament 
dels àmbits modificats. En concret s'ha avaluat comparativament: 

- La superfície de l’àmbit. 
- El sostre edificable 
- Nombre d’habitatges, separant els lliures dels protegits 
- Les superfícies destinades a sistemes separant-los segons la seva qualificació. 

 
Superfície total 10.482 m2 10.482 m2 0 m2
Superfície zones 6.145 m2 6.128 m2 -17 m2
Sostre zones 4.898 m2st 4.860 m2st -38 m2st

Sostre habitatge 4.898 m2st 4.860 m2st -38 m2st
Nombre d'habitatges lliures 37 hab. 18 hab. -19 hab.
Nombre d'habitatges protegits 0 hab. 33 33 hab.

Superfície Sistemes 4.337 m2 4.354 m2 17 m2
5b Sistema Viari (Xarxa Viària Local) 725 m2 422 m2 -303 m2
6b Sistema d'Espais Lliures 1.995 m2 2.277 m3 282 m2
7c Equipament, cultural 1.617 m2 1.655 m2 38 m2

 
 
Del quadre resum podem deduir que la present modificació canvia els següents aspectes: 

- Es mantenen, amb disminucions insignificants, la superfície i el sostre edificable 
d’aprofitament privat. 

- Es manté, amb un augment insignificant (17m2) la superfície de sistemes. 
- Disminueix la superfície del sistema viari (-303m2) en favor dels sistemes d’equipaments 

i d’espais lliures. 
- Augment el nombre d’habitatges, però tot l’augment està destinat a reserves per a 

l’edificació d’habitatges protegits. 
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4.2 Compliment dels estàndards legislatius  

4.2.1 Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat 
D’acord amb l’article 43 Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat del 
TRLUC, aquesta modificació no genera un increment de l’obligació de cessió d’aprofitament, ja 
que es tracta de sòl urbà no consolidat però la modificació no incrementa el sostre edificable. 
 
En conseqüència el propietaris del polígon d’actuació delimitat tindran l’obligació de cedir el 
10% de l’aprofitament a l’administració actuant. 
 

4.2.2 Espais lliures i equipaments 
D’acord amb l’establert a l’article 100 del TRLUC, “Modificació de les figures de planejament 
urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics”, no caldrà 
preveure increment de les reserves d’espais verds i equipaments, ja que en l’apartat dos diu 
literalment. “2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús 
residencial, sense increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de 
terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou 
habitatge, llevat que l'augment de densitat es destini a habitatges de protecció pública i no 
ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta 
destinació”. 
 
A part del compliment dels estàndards d’espais lliures establerts per la legislació vigent, s’ha de 
dir que la present modificació, a fi de garantir la “garantia del gaudir dels ciutadans de les 
reserves legals d’espais lliures”, preveu aquests espais en posició i forma que comporten una 
millora de la qualitat urbana de tot el nucli a més del gaudi específic del nou entorn transformat. 
 
Com s’ha explicat en l’apartat 3.1.2 d’aquesta memòria aquesta modificació preveu un cert 
increment de les superfícies d’espais lliures 9i equipaments i a mes estableix una ordenació 
que millora la seva relació i usabilitat des del recorregut cívic que constitueix el Camí Ral. 
 

4.2.3 Compliment de les reserves de sòl per habitatge de protecció pública 
Tal i com estableix l’article 66 Determinacions relatives a les necessitats socials d'accés a 
l'habitatge del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el RLUC, no cal destinar sòl a 
habitatge protegit pel fet que la present modificació de PGOU no comporta un increment del 
sostre residencial de nova implantació, en els termes definits per l’article 66.3. del RLUC. 
 
Donat que la modificació augmenta el nombre d’habitatges en 14 unitats, aquests hauran de 
destinar-se a habitatges de protecció. 
Aquesta modificació reserva per a habitatges de protecció un mínim de 33 habitatges, molt per 
sobre del mínim legal establert. 
 

4.2.4 Observança del desenvolupament urbanístic sostenible 
D’acord amb la Disposició addicional Vuitena de la llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació 
de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (veure apartat 2.2.1 d’aquesta memòria), atès que 
la present modificació no modifica les directrius del Planejament general, ni la classificació del 
sol, ni les qualificacions implicaran augment d’intensitat d’ús, d’acord amb els objectius 
plantejats, i per tant no està sotmesa a avaluació ambiental.  
 

4.2.5 Adequació a les directrius que estableixen l’art. 9 del TRLUC i els art. 5-7 del RLUC 
Aquesta Modificació de PGOU, tal i com determina l’article 9 del TRLUC: 

- Permet assolir en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells 
adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels 
riscs naturals i tecnològics. 

- No edifica en zones inundables i altres zones de risc. 
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- Preserva els valors paisatgístics d’interès especial, d’alt valor agrícola, el patrimoni 
cultural i d’identitat del municipi i adopta les prescripcions adequades perquè les 
construccions i les instalꞏlacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades i no 
comportin un demèrit per a l’entorn. 

- Preserva la urbanització de terrenys amb pendent superior al 20%, al tractar-se d’una 
topografia amb pendents inferiors. 

- No fonamenta la pèrdua de valors forestals o paisatgístics per la modificació de la seva 
classificació del sòl com a conseqüència d’un incendi. 

- Conté les determinacions adequades per a fer efectiva l’avaluació d‘impacte ambiental 
en el propi document urbanístic. 

- Vetlla perquè la distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures s’ajustin a 
criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la colꞏlectivitat. 

 

4.2.6 Adequació a les necessitats de les persones que realitzen les tasques de cura i 
gestió domèstica, en especial als paràmetres d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i 
ús ciutadà 

La manca d’una jerarquització viària i d’una estratègia per a l’accés dels colꞏlectius més 
vulnerables (nens i persones grans) als equipaments i serveis fan que l’ús del cotxe i la 
necessitat d’acompanyament siguin superiors, implicant que normalment les dones hagin 
d’acompanyar-los en aquests recorreguts, dificultant la conciliació entre la vida familiar i laboral.  
 
Aquesta Modificació de PGOU no afecta en general al sistema viari noi als recorreguts de 
vianants principals del municipi. 
 
Si es modifica la geometria d’una zona verda de manera que: 

- S’evita que aquesta sigui un espai tancat, donant-li dos accessos i un des de camí Ral. 
D’aquesta manera es converteix en un lloc mes visible i per tant mes segur. 

- S’aconsegueix un accés a l’edifici de l’Escorxador des del Camí Ral travessant aquesta 
zona verda. Això permet escorçar recorreguts per als vianants, afavorint els paràmetres 
d’accessibilitat, mobilitat i seguretat. 

 

4.2.7 Avaluació i identificació dels efectes derivats de la mobilitat generada 
L’actual legislació urbanística a Catalunya (la Llei d’urbanisme de Catalunya i el seu 
corresponent Reglament), estableix la necessitat de justificar en la memòria dels documents de 
planejament urbanístic general les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat 
sostenible. 
 
Els estudis d’impacte de la mobilitat generada s’han de regir pel que disposa la Llei 9/2003 de 
13 de Juny de la mobilitat i el Decret 344/2006 de 19 de setembre dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat. D’acord amb l’art. 3 de l’esmentat decret, que estableix l’àmbit d’aplicació no resulta 
obligatori l’estudi de mobilitat en tractar-se d’una modificació de PGO que no comporta nova 
classificació de sol. Tampoc resulta necessari atès que no es tracta de la implantació de cap 
implantació singular, d’acord amb la descripció que en fa l’art. 3.4 del Decret esmentat. 
 
La present Modificació puntual és coherent amb els principis i objectius de la Llei 9/2003, de 13 
de juny de la mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures per a facilitar l’assoliment d’una 
mobilitat sostenible. La Modificació promou el manteniment d’un nucli de població compacte 
amb fàcil accés a peu, la forma de mobilitat que predomina de forma aclaparadora en els 
desplaçaments dintre del nucli urbà. 
 
L’increment de 14 habitatges que es produeix no afecta de forma significativa la càrrega de 
transport públic interurbà. 
 

4.2.8 Justificació de la divisió poligonal 
Com a conseqüència de la configuració del sector i la voluntat de desenvolupar-lo al mateix 
temps, aquesta Modificació de PGOU es desenvoluparà mitjançant un únic polígon d’actuació 
urbanístic. Aquest Polígon d’actuació s'executarà pel sistema de Reparcelꞏlació per 
COOPERACIÓ.  L'administració actuant serà l’Ajuntament del Begues. 
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5 PREVENCIÓ DE RISCOS 

Risc d'inundacions 
La present modificació no inclou dins l’àmbit les àrees inundables de la riera de Begues tal i 
com es desprèn de l’estudi d’inundabilitat realitzat per AUDING en juny de 2005, informat 
favorablement per l’ACA en data 04/07/2005. 
 
Risc d’incendis 
L’actuació està al centre de la trama urbana, sense proximitat a arbredes o masses boscoses. 
L’arbreda mes propera correspon al parc de la Costeta i està a una distància de 55 metres en 
línia recta, i està separada per la riera de Begues i pel Centre Cívic “el Roure”. 
 
Risc geològic:  
La orografia i la qualitat del sòl no fan preveure riscos específics.  
 
D'acord amb la cartografia geològica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'àmbit, al 
igual que gran part de la població de Begues es situa en part en una zona de sediments 
recents composat per graves, sorres, llims i argiles; i en part sobre substrat rocós calcari del 
triàsic mitjà. NO hi ha indicis de falles ni d’altres elements geològics indicadors de possibles 
perills geològics. 
 
En la fase d’urbanització, es realitzarà l’estudi geotècnic preceptiu que precisarà la naturalesa 
detallada del terreny i permetrà valorar la capacitat resistent i la hidrologia local de cara a 
proposar les  mesures correctores adients per a la construcció d’edificis. 
 
Risc tecnològic  
Pel que fa als riscos de contaminació electromagnètica o acústica, no es donen en aquest 
sector ja que no hi ha en la proximitat línies elèctriques ni altres instalꞏlacions que puguin 
ocasionar perills específics. Tampoc es preveuen en l'entorn carreteres o altres vies de 
comunicació primàries que puguin implicar transport habitual de mercaderies perilloses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  José González Baschwitz, arquitecte 
 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
  
 
 Begues, gener 2019 
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Patrimoni Cultural Diputació de Barcelona

L'Escorxador

Ubicació
Municipi: Begues
Número d'element: 48
Lloc/adreça: Avinguda Sitges, 12
Emplaçament: 
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Social
Titularitat: pública

Classificació
Autor: 
Any: 1930
Estil: Contemporani, Noucentisme
Segle: XX
Estat conservació: bo. Transformat en sala d'actes municipal el 1995-97 segons
projecte de l'arquitexte Eulalia Riera Llauger.
Protecció: legal. Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de
2007)
Núm. inventari Generalitat: Si, IPA, nº 18118
Accés: fàcil
Fitxes associades: 
Data registre: 25-06-2009
Data modificació: 2010-10-05
Autor fitxa: Oriol Vilanova
Observacions: Originalment les façanes estaven estucades.

Descripció
Edifici de planta rectangular de planta baixa amb teulada de teula àrab a doble
vessant. L'immoble correspon a la tipologia d'edificis propis de l'època industrial a
Catalunya, donat que combina, a la superfície dels paraments, els blocs de pedra
irregulars amb el maó vist, element aquest últim que es troba a tots els marcs de les
obertures i a les cantoneres de l'edifici.  Així, la façana principal de l'edifici és la
situada al nord-est. En aquesta destaca un cos que sobresurt lleugerament a la part
central, amb una finestra ample d'arc de mig punt dividida, al seu interior, en tres
finestres allargassades, la del centre més alta que les laterals. Igualment destaquen
les cantoneres, també de maó vist, així com el capcer d'aquest cos, esglaonat. La
presència d'aquest cos que sobresurt del parament de la façana principal es
tradueix a la teulada de l'edifici en un trencament del vessant nord-est per encabir la
seva coberta. A cada costat d'aquest cos que sobresurt s'ubiquen dues portes
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Patrimoni Cultural Diputació de Barcelona

d'accés a l'edifici, rectangulars i molt altes, per bé que enmarcades per uns
muntants de maó vist i, a la part superior, rematades per un arc deprimit còncau,
també de maó. Les façanes laterals (sud-est i nord-oest) presenten, centrant el
parament, una gran finestra d'arc de mig punt, dividida, al seu interior, en quatre
finestres allargassades, les dues centrals més elevades que les laterals. Entre el
cim de les dues finestres centrals hi ha una petita obertura circular, a mode d'ull de
bou. Per sobre d'aquesta finestra, al capcer de la façana, hi ha una finestra d'ull de
bou amb marc de maó. Finestres com la que s'acaba de descriure es troben dues
més a la façana sud-oest. A la façana nord-oest també hi ha una finestra igual, per
bé que ha estat reformada a la part inferior per convertir-la en porta d'accés a
l'interior de l'edifici. En aquesta mateixa façana hi ha adossat un edifici de nova
construcció, un annex modern que completa les instal·lacions del local social que és
actualment l'Escorxador de Begues. Finalment, cal esmentar que tot l'edifici té, a la
part inferior, un sòcol de blocs de pedra, i la cornisa, de maó vist, que envolta
igualment l'edifici just per sota de la teulada.

Bibliografia
AAVV (1988): Fitxes de l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya.
Biblioteca del Centre Documentació del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya. Inèdit
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NORMATIVA 
(articles de la normativa del PGOU modificats, afegits o eliminats) 
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NORMATIVA 
(articles de la normativa del PGOU modificats, afegits o eliminats) 

TÍTOL QUART: NORMES PARTICULARS SÒL URBÀ 

CAPÍTOL SEGON. ZONA 13 DENSIFICACIÓ URBANA AMB EDIFICACIÓ CONTÍNUA 
 
Art. 161. Definició 
 
1. Aquesta zona comprèn aquelles àrees de sòl urbà en que l'edificació s'ordena de forma 

contínua i entre mitgeres, així com aquelles en que es preveu edificar amb els mateixos 
criteris. 

 Es tracta de parcelꞏles estretes i allargades, edificades amb casos entre mitgeres de 
profunditats variables i ocupació de la resta de terreny per jardí i d'altres construccions 
auxiliars 

 
2. S'aplica l'ordenació segons alineació a vial amb el reculament fixat en els plànols normatius. 

 
3. Es defineix la subzona 13hp: Densificació urbana amb edificació contínua; habitatges de 

protecció.  
 
 
Art.: 162. Condicions d’ús 
 
S’admeten els següents usos: 
a) Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 
b) Comercial limitat a planta baixa i fins a 400m2 de superfície total, per local. 
c) Oficines. 
d) Magatzem i indústries limitat a planta baixa i a les categories primera i segons sempre que 

amb mesures correctores s'assimili a primera. 
e) Educatiu, Dispensari, Esportiu, Religiós, Cultural, Administratiu. 
f) Restaurant, limitat a planta baixa i fins a 150 m2 de superfície d’espais destinats al públic. 
 
Es prohibeix l'ús de discoteca, sala de festes, bingo, bar musical o similars. 
 
Als efectes d’aquest article, per als usos limitats a planta baixa, es considerarà acceptable que 
les activitats ocupin parcialment plantes diferents a la baixa si l’accés a les plantes superiors o 
inferiors es produeix per escales pròpies dels locals de negoci, i independents de les de la resta 
de l’immoble. 
 
En la subzona 13hp es permet exclusivament l’habitatge plurifamiliar de protecció en règim 
general o especial. 
 
 
Art.: 163. Condicions de parcelꞏlació 
 
No es podrà modificar l'actual divisió parcelꞏlària, exceptuant aquells casos en que justifiqui per 
l'adequació de les noves parcelꞏles a la forma i magnituds de les existents al tram de carrer de 
que es tracti i sempre que la mida resultant de l'agrupació o segregació es situï entre els 6 i els 
10 metres d'amplada 
 
 
Art.: 164. Edificabilitat 
 
L'edificabilitat es regirà per l'ordenació volumètrica establerta i definida pel plànol d'ordenació 
de la sèrie 3 de "zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà", sense que sigui obligada 
l'alineació interior regulada per la fondària edificable. 
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Art. 165. Condicions d’edificació 
 
1. Alineacions de l’edificació. 
 L'edificació seguirà les alineacions que figuren en el plànol d'ordenació de la serie 3 de 

"zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà", el qual regula la relació de l'edificació amb 
el sistema d'espais viaris i l'espai lliure de parcelꞏla, amb l’única excepció del cossos sortints 
previstos per aquestes Normes. 

 
2. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes. 

a) L’alçada màxima sobre el solar es fixa en el plànol d’ordenació de la sèrie 3 de 
“zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà”, de la següent forma: 

  14,05 metres en les zones de planta baixa i tres pisos 
  11,00 metres en les zones de planta baixa i dos pisos. 
 8,5 metres en les zones planta baixa, un pis i golfes (clau 13hp). 
 7,75 metres en les zones de planta baixa i un pis. 

b) La coberta dels edificis serà de teula aràbiga color tradicional inclinada a dues vessants, 
amb 1a directriu horitzontal en el carrer i amb pendent no superior al 30%. L’aprofitament 
de l’espai sotacoberta no podrà donar lloc a unitats d’ocupació independents de la planta 
immediatament inferior. Quan estiguin permeses planta baixa, un pis i golfes (clau 13hp) 
l’espai sotacoberta podrà donar lloc a unitats d’ocupació independents. 

 Excepcionalment es podrà construir plana un 20% de la superfície de la coberta, sempre 
que es situï a partir dels 3 metres de l’arranada de qualsevol façana de l'edifici i a l metre 
de les parets mitgeres. 

c) En l’àmbit del PA11 es permetrà la coberta amb un sòl aigua sempre que el carener no 
superi en mes de 2,5 metres l’alçada reguladora, i que aquest estigui separat un mínim 
de 3 metres de la façana oposada a l’arranada de coberta. També es permetrà que la 
part plana de la coberta ocupi el 30% de la mateixa i que s’alineï a façana. 

 
3. Espai lliure de parcelꞏla.  
S'autoritza la construcció d'edificacions auxiliars als espais lliures no edificables de la parcel.la, 
amb les següents condicions: 

Adossar-se al límit posterior de la parcel.la o a l’edifici principal. No es podrà ocupar en 
cap cas l’espai lliure entre l’edifici i el carrer. 

 No superar el 20% de la superfície total del pati no edificat. 
 Limitar l'alçada màxima a 3,5 metres. 
 No tenir la coberta transitable llevat que es tracti de cossos adossats al volum principal i 

que quedin separats com a mínim 1 metre dels llindars laterals. 
En la subzona 13hp no s’admeten construccions auxiliars. 
 
4. Cossos sortints 

a) Quant les alineacions de 1' edificació coincideixi amb la del vial s'admetran balcons que 
no sobresurtin més de 20 cm en carrers de menys de 7 metres d'amplada i de 45 cm en 
el restants. La distància mínima d'aquests balcons a la rasant del carrer en cada punt 
serà de 3,50 metres. 

b) Sobre terrenys privats, els cossos sortints oberts amb un vol màxima de 1,50 metres en 
plantes pis. Aquesta disposició s’entén sens perjudici de les limitacions imposades en 
quant a composició de les façanes en els sectors pròxims al c/ Major i Camí Ral i a tots 
aquells sectors que puguin ésser d’interès tradicional i històric, en els quals els cossos 
sortints hauran de guardar una relació d’harmonia amb els edificis de l’entorn i adaptar-
se a les proporcions pròpies de l’arquitectura històrica 

c) En la projecció horitzontal, els cossos sortints no ocuparan en la seva amplada total més 
de la meitat de la longitud de la façana 

d) S'admeten els sortints de cornises i ràfecs de coberta amb un vol màxim de 45 cm sobre 
les alineacions de l'edificació i de 15 cm sobre els cossos sortints. Sobre terrenys lliures 
privats la dimensió màxima d'aquests elements pot doblar-se. 
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5. Soterranis 
S’admet la ocupació en soterrani dels espais lliures interiors d’illa, sense que en cap cas es 
pugui envair la franja de separació entre la edificació principal i el carrer. En aquest cas caldrà 
garantir el tractament enjardinat de la coberta corresponent a l’espai lliure. 
 
 
Art. 166. Densitat d’habitatges 
 
La densitat neta per parcelꞏla serà la resultant de dividir l’edificabilitat neta per 100 m2. 
En el cas d’habitatges de promoció pública en el règim de protecció oficial, així com en la 
subzona 13hp, la densitat serà la resultant de dividir l’edificabilitat neta per 70 m2.. 
 
 
Art. 167. Tanques 
 
1. Les tanques que es situïn davant dels espais públics es subjectaran en tota la seva longitud 

a les alineacions i rasants que fixa el plànol d'ordenació Il.4 "Qualificació del sòl urbà i 
urbanitzable". 

2. Aquests trencaments es construiran amb murs arrebossats i pintats o amb pedra natural fins 
a una alçada màxima de 1,00 metres des de la rasant del carrer en cada punt. Es pot arribar 
a 1,80 metres mitjançant materials calats o vegetació. 

3. L'alçada màxima de les tanques opaques als límits restants serà d' l, 80 metres amidats des 
de la cota natural del terreny en cada punt. 
 

 
Art. 168. Composició estètica dels edificis  
 
Per a les obres d'ampliació, substitució i nova planta s'estableixen els següents criteris 
compositius pel que fa als sectors pròxims al cl Major i Carni Ral: 
a) La composició de la façana principal guardarà el tradicional predomini de les proporcions 

verticals sobre les horitzontals a les obertures i dels plens sobre els buits a les façanes de 
l'edificació. 

 En conseqüència, els buits de tot el pla de façana no podran superar el 50% de la seva 
superfície, havent de superar l'alçada al seu ample 

b) La proporció de les obertures serà proporcional i decreixent des de la planta baixa fins a la 
planta superior. 

c) Materials i colors de l’edifici 
 Els acabaments dels edificis seran semblants als de I’entorn, mantenint el caràcter 

arquitectònic d'aquestes àrees dels municipi. 
 Els materials i elements no admesos i recomanats a l'exterior dels edificis es regiran pel que 

disposa l'apartat 4d) de l'article 159 d'aquestes normes. 
 
 
Art. 169. Documents obligats per a les solꞏlicituds de llicència 
 
1. Les solꞏlicituds de llicència s'hauran d'acompanyar d'un plànol a escala mínima l l 100 de les 

construccions existents en les finques veïnes, en el que consti les plantes i alçats de les 
façanes principals, per tal de poder valorar millor l'adequació del projecte. 

 Pel que fa a les plantes s'acceptarà el dibuix dels murs exterior que delimiten el volum 
edificat. 

2. La resta de documents s'especifiquen al Capítol Cinquè del Títol I "Intervenció de les obres i 
activitats", d'aquestes mateixes Normes. 
 

 
Art. 170. Conservació de l’edificació 
 
1. En cas de deteriorament evident de les construccions actuals, l'Ajuntament requerirà dels 

propietaris ]'execució de les obres necessàries per a la seva conservació, en el termini que 
s'estableixi, d'acord amb el que preveu l'article 251 dels Text Refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística. 
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2. De no executar-se aquestes obres en el termini concedit, l’Ajuntament podrà ordenar 

l'execució subsidiària de les obres de conservació i de reforma que s' executaran a costa 
dels propietaris si es continguessin en el límit del deure de conservació que els correspon 
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ANNEX 4. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT 
(Fitxes que es modifiquen) 
 
PA11. POLÍGON D’ACTUACIÓ L’ESCORXADOR 
 
1.  SITUACIÓ I OBJECTIUS 
Comprèn dos sub-àmbits: el primer format per la parcelꞏla de l’antic Escorxador i pels sòls no 
edificats situats a ponent de l’avinguda de Sitges; el segon sub-àmbit inclou les parcel•les, que 
son propietat de l’Ajuntament de Begues, situades al carrer Montseny amb referències 
cadastrals 1362323, 1160402, 1160403 i 1160404. 
Els objectius de l’actuació son: 

- Obtenir i ordenar l’espai públics de l’interior de l’illa connectant-lo al Camí Ral, i 
mantenint una segona sortida a l’avinguda de Sitges. 

- Desenvolupar habitatges de protecció pública en la zona central de la població. 
 
2. SUPERFÍCIE TOTAL 9.598 m2 
 
3. CESSIÓ DE SÒL PÚBLIC 40,97% 
 ESPAIS LLIURES 
 Superfície de reserva de sòl verd per parcs i jardins i  
 Zones d’esbarjo públiques.  2.277 m2 
 EQUIPAMENTS 
 Superfície destinada a equipaments públics.  1.655 m2 
 
4. APROFITAMENT URBANÍSTIC PRIVAT 
 Superfície de sòl privat 5.666 m2 
 Sostre edificable màxim  4.226 m2st 
 Nombre màxim d’habitatges lliures 12 
 Nombre màxim d’habitatges de protecció 33 
 Densitat habitatges/ha 46,88 hab/ha. 
 
5 CONDICIONS DE L'ORDENACIÓ 
Els sòls d’aprofitament privat es qualifiquen segons s’especifica als plànols d’ordenació del 
PGOU dels quals en resulten les següents qualificacions: 

13 Densificació urbana, edificació contínua 516 m2 
13hp Densificació urbana, habitatge protegit 926 m2 
17a3 Ciutat Jardí, Subzona a3 4.224 m2  

 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d' actuació serà el de Reparcelꞏlació per COOPERACIÓ i el PA es programa pel 
primer Quadrienni. 
 
7. ALTRES CONDICIONS DE L’ORDENACIÓ 
- Els propietaris cediran gratuïtament a l’ajuntament de Begues el sòl reservat per als 

sistemes urbanístics inclosos en l’àmbit del polígon, delimitats en la present fitxa i en els 
plànols d’ordenació d’aquesta modificació. 

- Els propietaris d’aquest polígon cediran a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament. 
 
Els propietaris es faran càrrec de les despeses corresponents a: 
- Redacció dels projectes de reparcelꞏlació i d’urbanització de la zona verda. 
- Les indemnitzacions que puguin resultar del desenvolupament de la ordenació.  
- Urbanització de de la zona verda inclosa en l’àmbit. 

 
L’administració actuant podrà conveniar amb els propietaris la substitució d’aquestes càrregues 
per reduccions equivalents en l’adjudicació de les finques resultants. 
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El projecte de reparcelꞏlació haurà de preveure que l’adjudicació corresponent al propietari de 
les parcelꞏles cadastrals  9462309DF0796S, 9462315DF0796S i 9462311DF0796S, es situï a 
continuació de l’accés actual a la parcelꞏla 9462311DF0796S, a fi d’ampliar el front edificable 
d’aquesta parcelꞏla i millorar les seves condicions d’edificació.  
 
S’estableix transitòriament la possibilitat d’atorgar llicència. Serà necessari la presentació d’un 
aval bancari del cost proporcional estimat de la urbanització. 
 
 
 
 
 
 
  José González Baschwitz, arquitecte 
 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
  
 
 
 Begues, Gener 2019 
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1. CRITERIS I OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest document són:  
- Calcular la viabilitat del polígon d’actuació delimitat per la present modificació de 

PGOU, calculant els beneficis resultants de la comercialització del sòl i les despeses 
corresponents a la urbanització, les càrregues urbanístiques i la seva gestió i 
desenvolupament. 

- Seguir els criteris de càlcul establerts pel “Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo” en relació als 
càlculs de valoració de sòls urbanitzats no edificats, els “Valors bàsics del sòl i de la 
construcció i índexs correctors” aportats per l’Agència tributària de Catalunya i els 
valors dels preus mitjos publicats en la revista especialitzada EMEDOS, “Agenda de la 
construcción” 

- Valorar costos d’accions directes de l’administració corresponents a la millora o 
execució d’infraestructures no imputades a cap sector de planejament o de gestió. 

- Avaluació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions, considerant la relació entre 
les aportacions impositives de les edificacions resultants i les despeses de 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris. 

- Redacció d’un pla d’etapes establint els criteris de temporalitat en l’execució del 
planejament que es modifica tenint en compte allò que disposa l’article 99.1.b del DL 
1/2010. 

 
En relació al primer objectiu s’ha considerat que el procés d’execució del planejament té dos 
processos clarament diferenciats: el procés d’urbanització i el procés d’edificació. En aquests 
dos processos els agents econòmics que actuen poden ser completament diferents, tot i que es 
poden executar simultàniament. Per aquesta raó, aquest estudi es referirà exclusivament al 
procés d’urbanització, considerant-lo finalitzat en el moment que les parcelꞏles resultants 
estiguin en plenes condicions de ser edificades. S'entén que aquest procés ha de ser viable 
sense els beneficis que comporti l'edificació de les parcelꞏles. 
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2. AVALUACIÓ DE VIABILITATS DELS SECTORS 

 
2.1 Criteris de càlcul del rendiment econòmic 

2.1.1 Criteris generals 
La viabilitat del polígon d’actuació urbanística es determina a partir del càlcul de rendiment 
econòmic net del polígon, i comprovant que tingui un valor adient a les seves condicions de 
partida: classificació de sòl, tipus de teixit preexistent, ubicació, etc. 
 
Entenem per rendiment econòmic net la diferencia entre el valor de venda del sòl i les 
despeses necessàries per convertir un sòl urbà no consolidat en un sòl urbà amb parcelꞏles 
amb condició de solars, expressada en euros: 
 

Rendiment econòmic net = Valor en venda dels solars – costos del desenvolupament 
 

El rendiment econòmic net calculat d’aquesta manera ha d’equivaler al valor del sòl brut més el 
benefici de la promoció del sòl, per tant el seu valor ha de ser proporcional al valor inicial de sòl 
i a la necessitat d’inversió. 
 
Aquests càlculs es realitzen seguint els criteris establerts al “Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo” en relació a 
la valoració de sòls urbanitzats no edificats, que seria el resultat del desenvolupament del 
sector, prèviament a la seva edificació. 
 
El rendiment unitari és el resultat de dividir el rendiment d’un sector per la superfície de sòl brut 
aportada que tingui dret a aprofitament urbanístic. És a dir la superfície total del sector menys la 
superfície de camins, rieres o altres sols públics sense dret a aprofitament. 
 

Rendiment unitari = rendiment econòmic net / superfície bruta aportada 
 
En aquests càlculs no es consideren els beneficis ni les despeses de la construcció dels solars, 
i ens referirem exclusivament al mercat del sòl. 
 
La valoració no pretén ser exhaustiva sinó que serveixi únicament com a marc de referència 
per fer l’estudi del sector i per a comprovar la seva viabilitat. 
 

2.1.2 Valor de venda dels solars 
El valor de venda dels solars correspon, en general, al valor de repercussió del sostre edificable 
de cada solar. 
 
Per al càlcul de valors de repercussió s’han aplicat els criteris establerts al “Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley 
de Suelo” en relació a la valoració de sòls urbanitzats no edificats. 
 
Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso 
sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad 
de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del 
suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

VS = EiꞏVRSi 
Siendo: 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados 
edificables por metro cuadrado de suelo. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por 
metro cuadrado edificable. 
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2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace 
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con 
la siguiente expresión: 

 
VRS=Vv/K-Vc 

Siendo: 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 
significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, 
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción 
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y 
el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los 
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para 
la construcción del inmueble 
 
Per al càlcul dels valors de venda de solars s’ha partit d’uns valors de repercussió basats en el 
mercat de l’entorn i en la publicació anual de l’Agència tributària de Catalunya de “Valors bàsics 
del sòl i de la construcció i índexs correctors”.  
 
L’annex 2 d’aquesta memòria econòmica “Estudi de valors de mercat i preus de repercussió” 
justifica els valors de repercussió utilitzats en aquest document, i que es resumeixen a 
continuació: 
 
Valors de repercussió utilitzats: 
USOS Valor de repercussió 
Habitatge lliure plurifamiliar 980 €/m2st 
Habitatge lliure unifamiliar aïllat 661 €/m2st 
Habitatge protegit plurifamiliar 331 €/m2st 

  

2.1.3 Criteris de previsió de costos 
 
Despeses d’urbanització  
 
Els costos unitaris d’urbanització, seguint els criteris de l’esmentada publicació de l’Agència 
tributària de Catalunya, s’han calculat a partir dels preus mitjos publicats en la revista 
especialitzada EMEDOS, “Agenda de la construcción”, del 3r trimestre de 2018.  
 
A partir d’aquest preus unitaris, s’han establert els costos unitaris d’urbanització per als 
diversos tipus de superfícies públiques establertes al POUM aplicant coeficients correctors.  
 
L’annex 1 d’aquesta memòria econòmica “Mòduls de cost d’urbanització i de construcció” 
justifica els costos de unitaris  utilitzats en aquest document per a cada tipus d’acció, i que es 
resumeixen a continuació: 
 
Els preus resultants utilitzats en els càlculs són els següents: 
SISTEMES Cost 
Espais lliures, places 139,33 €/m2 
Espais lliures, parcs urbans 79,16 €/m2 
Espais lliures, verd de protecció 28,50 €/m2 
    

A més de les despeses establertes, es considerarà un 5% sobre el total com a despeses 
imprevistes. 
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Despeses d’expropiació i indemnització 
 
En el càlcul del valor dels elements a indemnitzar no es té en compte la valoració del sòl ja que 
aquesta serà compensada amb l'aprofitament resultant de l’actuació mitjançant el projecte de 
reparcelꞏlació corresponent. En el cas d’actuacions d’expropiació, el cost unitari d’aquestes 
equivaldrà precisament a l’ “aprofitament net unitari” calculat en aquesta memòria. 
 
El valor d’indemnització de les edificacions s’ha establert a partir del cost de construcció 
calculat seguint els criteris del document de "Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs 
correctors" publicat per l’Agència Tributària de Catalunya (basats en part en la publicació 
especialitzada EME DOS). La depreciació per antiguitat que serà utilitzada parteix de l‘establert 
a l’Annex II del “Reglament de valoracions de la Llei de Sol” RD 1492/2011. 
 
En quant a les edificacions existents es consideren indemnitzables únicament les edificacions 
existents a enderrocar separant-se la indemnització per l’ús (habitatge o activitat) i la del valor 
de la construcció.  
 
Les edificacions que han finalitzat la seva vida útil, d’acord amb els criteris del Reglament de 
valoracions esmentat, es valoren en el màxim del 10% del seu valor de reposició, entenent que 
els projectes de reparcelꞏlació ajustaran en cada cas segons la qualitat i conservació. 
 
La indemnització de construccions (Ic), s’ha calculat a partir de la superfície cadastral i l’ús 
obtinguts de la Seu electrònica del Cadastre, del Ministerio de Hacienda mitjançant consulta el 
web: http://www.sedecatastro.gob.es/. 
 
El valor total de la indemnització s’obté a partir de l’anàlisi de la informació cadastral relativa a 
l’estat de les edificacions (antiguitat), activitats (nombre d’activitats existent), i habitatges 
existents en el sector. 
 
En tots els casos s’afegeix el premi d’expropiació del 5% previst per la legislació vigent. 
 
Despeses de Gestió 
 
En aquest capítol han estat considerades les despeses tècniques, i les administratives. 
No es considera el finançament atès que les quotes d’urbanització es poden requerir 
prèviament a la despesa. 
 
Per al càlcul de les despeses tècniques (ambientals i geotècnics, projectes de planejament i 
d’urbanització, direccions d’obra i seguretat i legalitzacions), s’apliquen percentatges orientatius 
en relació al cost de les obres pròpiament dites. S’ha considerat un 7,5% del cost total de les 
obres d'urbanització. 
 
Per al càlcul de les despeses administratives (notaria, registre, etc.) s’apliquen percentatges 
orientatius en relació al valor de venda. En aquest cas s’ha aplicat un 2% sobre dit valor, que 
correspondria a la notaria, el registre i les despeses de publicacions.  
 
Altres despeses 
La present modificació de PGOU no preveu en el el polígon d’actuació urbanística delimitat 
costos de càrregues externes, tret de les necessitats pròpies de connexió de vialitat i dels 
serveis urbanístics. 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM NÚM. 27: UA11 “L’ESCORXADOR” BEGUES 
Aprovació inicial  gener 2019  
 

AVALUACIÓ ECONÒMICA I AGENDA  8 

 
2.2 Viabilitat econòmica del PA-11 “L’Escorxador” 
 
Per tal d’avaluar la viabilitat de l’actuació s’ha elaborat un estudi econòmic de caràcter estàtic 
en el qual s’obté el rendiment de cada actuació. 
 
Aquest rendiment s’entén com la diferència entre el valor de venda dels solars edificables i els 
costos globals de l’actuació. S’ha d’aclarir que entre les despeses no es comptabilitza la 
compra del terreny, per tant, el rendiment és equivalent al valor inicial del terreny més el marge 
de promoció. 
 
La present modificació de PGOU no imputa al polígon d’actuació urbanística delimitat costos de 
càrregues externes. 
 
Aplicant i resumint els criteris especificats en els anteriors apartats a les superfícies i 
edificabilitats establerts en cada el polígon delimitat, obtenim el resultat que es resumeix a 
continuació. 
 

2.2.1 Despeses 
 
Els costos d’urbanització previstos són els derivats de la urbanització dels sistemes dins del 
polígon d’actuació, en concret adequar els espais lliures. 
No es preveuen costos de vialitat atès que estan executats tots els carrers de l’entorn, inclosos 
els serveis urbans corresponents. 
 
Gairebé no es preveuen indemnitzacions ja que els volums més consolidat queden fora del 
sector, només s’haurà d’indemnitzar el garatge de la parcelꞏla cadastral 9462311DF0796S. 
 
A continuació es descriuen les edificacions existents i s’especifiquen els elements 
indemnitzables que queden incloses en el polígon d’actuació. 
 

- En la parcelꞏla cadastral 9462309DF0796S existeixen un habitatge de 169 m2 de 
sostre amb un magatzem de 104 m2 de sostre. Aquestes edificacions queden situades 
en sol urbà consolidat (fora del PA 11) i son compatibles amb l’ordenació proposada, 
per tant no generen cap indemnització. 

 
- En la parcelꞏla cadastral 9462311DF0796S existeix l’habitatge mes antic de l’entorn. 

Adossat al fons de les edificacions amb front  l’avinguda de Sitges dóna façana al propi 
hort i s’accedeix per la pròpia parcelꞏla que dóna amb un front de 3,5 m a l’Avinguda de 
sitges. Segons dades cadastrals, l’habitatge te 69 m2st i el garatge 30 m2st. Han estat 
construïts en 1700, i s’ha fet una reforma de tipus mínim en el 2001. 
D’aquestes edificacions, només el garatge de 30 m2 entra dins del sector. D’acord amb 
l’annex 1 d’aquesta memòria el cost base de reposició de l’edificació es de 320€/m2; i 
d’acord amb la seva antiguitat, tenint en compte les reformes descrites i els criteris 
d’amortització del Reglament de valoracions de la Llei de Sol” RD 1492/2011, ha 
finalitzat la seva vida útil pel que es valora en el 10% del seu valor de reposició.  
D’acord amb aquests criteris es calcula una indemnització de 960,00 €. 

 
- En la parcelꞏla cadastral 9462312DF0796S hi ha unes construccions de magatzems 

agrícoles amb cobertes de fibrociment. Segons dades cadastrals tenen una superfície 
de 169 m2st i han estat construïdes en 1934, aquestes construccions no tindran valor 
de indemnització ja que han estan amortitzades i es troben en estat deficient de 
conservació. Aquest extrem es contemplarà en el conveni entre la propietat i 
l’ajuntament. 

 

2.2.2 Ingressos 
 
Es considera com ingressos, a efectes del càlcul de viabilitat, el valor de venda del sòl de les 
parcelꞏles resultants. 
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El valor de repercussió d’aquestes parcelꞏles s’ha calculat i justificat en l’annex 1 d’aquesta 
memòria. Els valors unitaris resultants son els següents: 
 
Densificació urbana, edificació contínua 980 €/m²st
Densificació urbana, habitatge protegit 331 €/m²st
Ciutat Jardí, Subzona a3 661 €/m²st

 
Aquest polígon està subjecte a cessió d’aprofitament, per tenir la condició d’un Sòl Urbà No 
Consolidat. Per tant una vegada calculat el valor total es restarà el 10% corresponet a 
l’aprofitament 
 

2.2.3 Conclusions 
Els resultats dels ingressos i despeses descrits en els apartats anteriors es ressumeixen en el 
quadre següent: 
 
CÀLCUL DE LA VIABILITAT DEL PA11
Càlcul de despeses. quantitat cost/unit. Cost total
Sistema d'Espais Lliures 2.278 m2 63 €/m² 144.266 €     
Equipament, cultural 1.655 m2 0 €/m² -  €             
Imprevistos 144.266 €     5% 7.213 €         

URBANITZACIÓ 3.933 m2 151.479 €

Construccions 30 m2st 32 €/ut. 960 €            
Premi d'expropiació 960 € 5% 48 €              

INDEMNITZACIONS 1.008 €

Despeses Tècniques 151.479 €     7,50% 11.361 €       
Registre, Notaria i altres 2.072.096 €  2,00% 41.442 €       

GESTIÓ 52.803 €
TOTAL DESPESES 205.290 €

Valor dels solars resultants sostre valor/unit. valor total
Densificació urbana, edificació contínua 854 m2st 980 €/m² 836.906 €     
Densificació urbana, habitatge protegit 2.315 m2st 331 €/m² 766.481 €     
Ciutat Jardí, Subzona a3 1.057 m2st 661 €/m² 698.941 €     
VALOR DELS SOLARS 4.226 2.302.328 €
CESSIÓ D'APROFITAMENT A L'ADMINISTRACIÓ ACTUANT 10,00% -230.233 €
TOTAL INGRESSOS BRUTS 3.803 m2st 2.072.096 €

RENDIMENT  (Valor del terreny inicial + marge de promoció) 1.866.806 €
 
Deduïm en primer lloc, comparant les despeses totals amb el sostre edificable, que el cost de 
repercussió de la urbanització per m2 de sostre edificable apropiable és de 54 €/m²st segons es 
calcula a continuació: 
 
Cost de repercusió (per m2 de sostre privat) 205.290 € / 3.803 = 54 €/m²st  
 
En segon lloc, sense considerar un marge de promoció sobre el preu total de les vendes, 
resultaria un valor inicial del terreny de 178 €/m², segons el càlcul següent: 
 
Superfície bruta 10.483 m2
Valor del terreny inicial 1.866.806 € - = 1.866.806 €
Valor unitari del terreny inicial 1.866.806 € / 10.483 = 178 €/m²  
 
Aquest valor inicial del terreny es coherent amb la condició inicial de nucli històric que tenen 
aquests terrenys. 
 





MODIFICACIÓ PUNTUAL, UA11 “L’ESCORXADOR” BEGUES 
Aprovació inicial  gener 2019  
 

AVALUACIÓ ECONÒMICA I AGENDA   11 
 

 

3. AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ EN 
COMPARACIÓ A LA DERIVADA DE L’ORDENACIÓ VIGENT 

 
L’article 99.1.c del DL 1/2010, modificat per l'article 40 del DL 3/2012 de modificació de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya, estableix que s’ha de realitzar una “avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació en comparació a la derivada de l’ordenació vigent” en les modificacions 
de planejament general que comportin “un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos” 
 
La present modificació no suposa un increment del sostre edificable. En l’apartat 4.1 de la 
memòria es comprova que la modificació comporta una reducció de 38 m2 de sostre 
residencial. 
 
En quant a la intensitat i transformació d’usos, aquesta modificació suposa un increment de 14 
habitatges. El que podria suposar un petit increment del valor de l’actuació, però la modificació 
també suposa que 2.315 m2 de sostre residencial lliure passen a ser sostre de reserva 
d’habitatges de protecció. 
 
Atès que segons es calcula en l’annex 2 d’aquest estudi el valor de repercussió del sostre 
destinant a edificis d’habitatges lliures es de 980 €/m2 de sostre, mentre que el  de repercussió 
del sostre destinant a edificis d’habitatges protegits es de 331 €/m2 de sostre, podem afirmar 
que la modificació comporta en el seu conjunt una disminució del valor global de venda de les 
parcelꞏles resultants. 
 
Aquesta disminució es justifica degut a l’interès públic de l’actuació destinada a l’obtenció 
d’habitatges de protecció de propietat pública. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

4.1 Criteris 
L'article 66 del DL 1/2010, que en relació a la documentació del planejament derivat diu al seu 
apartat "d":  
“L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir 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 el manteniment de 
les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris." 
 
Tot i que el present document no és un planejament derivat, donat que el seu objecte és el 
desenvolupament urbanístic d’un entorn concret, considerem adequat desenvolupar aquesta 
justificació a fi de respectar en tot l’esperit d’aquesta disposició de la llei. 
 
En els capítols anteriors ha quedat demostrada l'autosuficiència econòmica del polígon 
d’actuació en quant als costos de la inversió inicial.  
 
En els apartats següents, i en compliment de l'article esmentat, es fa una valoració del impacte 
en les finances públiques de la modificació en el seu conjunt. 
 
En referència a les despeses associades als polígons d’aquesta modificació només tindrem en 
comte l’apartat de “Manteniment de dites infraestructures (incloent l'enllumenat públic, neteja i 
vigilància” ja que com s’esmenta en el punt 2.4.3 de la memòria, als carrers adjunts a l’àmbit de 
la modificació, al Camí Ral i en l’avinguda de Sitges disposen de tots els serveis necessaris per 
a la urbanització de les parcelꞏles dins de d’aquest, així que no hi hauran despeses 
d’Infraestructures per a l’administració. 
 
Els ingressos associats al sector són les següents: 

- Impost sobre construccions i obres (llicències). 
- Impost sobre bens immobles (IBI). 
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4.2 Manteniment d’infraestructures i serveis del àmbit 
L’objectiu és que el manteniment d'infraestructures i serveis sigui, com a mínim, equivalent a 
l'IBI que generi la pròpia actuació. Ren aquest cas reduirem el àrea de càlcul al subàmbit de 
l’escorxador, atès que en l’entorn del carrer Montseny no hi ha variacions en relació a 
l’ordenació anterior. 
 
D'acord amb les dades facilitades per altres ajuntaments de dimensions i situació geogràfica 
similars s'han considerat els següents costos de manteniment: 
 
Espais lliures: parcs i places urbanes 2,02 €/m2ꞏany
  

Per tant podrem deduir els següents costos de manteniment: 
 
AVALUACIÓ DE DESPESES DE MANTENIMENT DE L'URBANITZACIÓ
Sòl públic Superfície Cost anual
Parcs i plaçes urbanes 3.933 2,02 €/m2ꞏany 7.945 €           

Cost Unitari
 

 
En el quadre següent es fa una estimació de l’IBI que es recaptaria una vegada completada la 
edificació del àmbit. Aquesta estimació s’ha fet calculant l’IBI en € per m2 construït i any a partir 
del rebut mitjà anual de Begues (IBI 2016) i de la superfície mitjana dels habitatges de Begues 
(Cens 2011). 
 
En el cas de l’IBI generat pel sostre d’habitatge protegit s’ha considerat una part proporcional 
corresponent a la correlació dels preus de venda: 0,51 segons es desprèn dels valors de venda 
calculats en l’annex 2 d’aquest estudi.. 
 
El resultat d’IBI anual a recaptar seria el següent: 

 
AVALUACIÓ DE LA RECAPTACIÓ D'IBI
Qualificació Sostre IBI anual
Sostre Habitatge plurifamiliar 854 6,1 €/m2ꞏany 5.246 €           
Sostre Habitatge plurifamiliar protegit 2.315 3,1 €/m2ꞏany 7.177 €           
Total Sostre 3.169 12.422 €        

IBI

 
 
En comparar els resultats de manteniment i de recaptació obtenim que haurem de destinar al 
manteniment una mica més del 60% de la recaptació. 
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5. AGENDA 

El calendari de desenvolupament que es proposa a continuació s'ha de plantejar amb la 
màxima flexibilitat donat els aspectes que condicionen la situació actual, però tenint en compte 
les previsions d’execució immediata.  
 
S'estableix el següent calendari orientatiu o pla d’etapes: 
 
2019,4t Aprovació definitiva de la Modificació del PGOU núm. 27 “L’Escorxador”. 
 
2020,4t  Aprovació definitiva dels projectes de reparcelꞏlació i d'urbanització del PA11 
 
2021,2t Inici de les obres d’urbanització del PA11. La edificació de les parcelꞏles es podrà 

realitzar simultàniament a les obres d’urbanització. 
 
2022,2t Finalització de les obres d’urbanització del PA11. 
 
Els habitatges de protecció s’hauran d’executar obligatòriament en els terminis fixats a l’article 
68 del RLUC.  
 
 
 
 
 
 
 
 

José González Baschwitz, arquitecte 
Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 

 
 

Begues, gener 2019 
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ANNEX 1:  
MÒDULS DE COST D’URBANITZACIÓ I DE CONSTRUCCIÓ 
 

1. METODOLOGIA 
 
L’objectiu d’aquest estudi es la determinació dels valors de repercussió que seran utilitzats en  
la modificació del PGOU UA11, “L’Escorxador”. 
 
El costos de construcció i d’urbanització es calculen a partir de l’establiment de mòduls de 
referència per a la construcció i per a la urbanització, als que s’aplicaran coeficients correctors 
en funció de les tipologies concretes. 
 
Les fonts utilitzades per l’establiment dels mòduls de construcció i urbanització, així com per 
l’establiment dels diferents factors tipològics i d’ús han estat: 
 

- la publicació anual "Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors" de 
l’Agència Tributària de Catalunya;  

- el número 158 de la publicació “EME DOS, Agenda de la construcción”, corresponent 
al 4t trimestre de 2015.  

- Els preus de referència per al visat del Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya. 
- Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas 

de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
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2. MÒDULS DE COST DE CONSTRUCCIÓ 
 
El costos de construcció es calculen a partir del mòdul de cost d’execució de la construcció 
d'ús residencial Plurifamiliar en illa tancada (Mòdul M) establert en la publicació anual "Valors 
bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors" de l’Agència Tributària de Catalunya, i 
d’acord amb el número 158 de la publicació “EME DOS, Agenda de la construcción”, 
corresponent al 3r trimestre de 2018.  
 
La publicació de “Valors Bàsics” parteix del cost d’execució material que estableix la publicació 
EME DOS, al que afegeix un 14% en concepte de despeses del constructor, un 6% 
corresponent al benefici industrial propi de l’activitat empresarial i un 10% per honoraris dels 
tècnics que intervenen en la construcció, llicències i assegurances. Finalment (s’aplica una 
ponderació de 0,96.  
 
Per a l’any 2019 es considera el següent valor del mòdul M: 
 
    cost/m2
Cost d'execució material 640,26 €/m2
Despeses Generals i B.I, 20% 128,05 €/m2
Despeses tècniques, llicències i asseg. 10% 64,03 €/m2
Total cost de construcció   832,34 €/m2
      
Mòdul de construcció, "M"= 96% 800,00 €/m2

 
A partir d’aquest mòdul s’obtenen els mòduls dels costos de construcció i d’urbanització de les 
diverses tipologies utilitzades en aquest POUM, aplicant els factors multiplicadors que defineix 
la publicació esmentada de “Valors bàsics” per a cada tipologia. Aquests factors multiplicadors 
s’han complementat amb els coeficients tipològics i d’ús utilitzats per al càlcul dels preus de 
referència per al visat del Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
Els factors aplicats a les diverses tipologies d'edificació que intervenen en el planejament de 
Rubí, obtinguts tots ells de la publicació de “Valors Bàsics” de l’Agència Tributària de 
Catalunya, son els següents: 
 
Habitatges plurifamiliars: 1,00  
Habitatges protegit plurifamiliar: 0,90 
Habitatges unifamiliar aïllat: 1,25 
 
El factor dels habitatges protegits unifamiliars s’ha obtingut de fer una estimació a la baixa del 
factor dels habitatges lliures plurifamiliars. De l’aplicació d’aquets coeficients resulta la següent 
taula de costos unitaris de construcció: 
 
Descripció Cu  Cost Const.  
Habitatge plurifamiliar 1,00 800 €/m2st 
Habitatges protegit plurifamiliar 0,90 720 €/m2st 
Habitatges unifamiliar aïllat 1,25 1.000 €/m2st 
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3.  MÒDULS DE COST D’URBANITZACIÓ 
 
El costos d’urbanització es calculen seguint els criteris de la publicació anual "Valors bàsics del 
sòl i de la construcció i índexs correctors" de l’Agència Tributària de Catalunya, i d’acord amb el 
número 158 de la publicació “EME DOS, Agenda de la construcción”, corresponent al 3r 
trimestre de 2018.  
 
Els costos d'urbanització, sense moviment de terres, proposats en la publicació EME DOS del 
tercer trimestre de 2018 són els següents: 

cost/ml amplada cost/m2
983,99 6 164,00 €/m2

1.321,86 10 132,19 €/m2
2.462,22 16 153,89 €/m2
3.022,28 20 151,11 €/m2

 
Considerant que tots els vials proposats al POUM són d’amplades superiors a 10 metres el 
cost unitari d’urbanització serà: 
 
Promig de vials superiors a 10 metres d’ample   150,30 €/m2 
moviment preliminar de les terres   16,00 €/m2 
planejament, gestió i projecte d’urbanització   20,00 €/m2 
TOTAL   186,30 €/m2 
   

La publicació de “Valors Bàsic” afegeix 3,7 €/m2 en concepte de planejament, gestió i projecte 
d’urbanització. En el nostre cas aquests costos s’afegiran com a despesa específica de cada 
polígon o sector. Per tant adoptarem: 
 
 Mòdul d’Urbanització = 190,00€/m2 
 
Per a l’establiment dels factors aplicables a cada tipologia d’intervenció utilitzarem les següents 
referències: 
 
En relació a la tipologia de la intervenció els factors que el CoAC estableix al manual de càlcul 
del PEM són: 
 

Criteris CoAC: manual càlcul PEM  Coeficients
Urbanització completa de carrers  0,3
Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 0,1

 
D’aquests coeficients segons la classificació del tipus d’urbanització i amb una qualitat 
d’urbanització mitja (1,0) obtenim: 
 

Urbanització parcs equipats (qualitat mitja)  0,33
 

Mòdul d’Urbanització en parcs equipats = 63,33€/m2 
 

Begues, Gener de 20191 
 
 

José González Baschwitz, arquitecte. 
Taller d’Arquitectura i Territori 

                                                      
1 Aquesta data fa referència a la darrera revisió del document, tot i que els preus unitaris utilitzats estan 
calculats per a l’any 2016. Aquest fet no invalida l’estudi ja que les estimacions de despeses són 
coherents amb les estimacions d’ingressos 
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ANNEX 2:  
ESTUDI DE VALORS DE MERCAT I PREUS DE REPRCUSSIÓ 
 

1. METODOLOGIA  
 
L’objectiu d’aquest estudi es la determinació dels valors de repercussió que seran utilitzats en  
la modificació del PGOU UA11, “L’Escorxador”. 
  
L’estudi parteix de l’anàlisi de 82 valors d’ofertes de venda d’habitatges, locals i garatges, 
recollits el 16 de gener del 2019 i de 37 valors de parcelꞏles edificables, recollits al mateix mes.  
 
En els càlculs de valors de repercussió, aquest valors es redueixen un 10% entenent que, 
aquesta reducció junt al decalaix entre la segona i la primera mà pot ser equivalent a la 
diferència entre els valors d’oferta i els valors de compra reals. 
 
L’estudi agruparà aquest valors en grups assimilables als tipus que s’estableixen en la present 
modificació del PGOU. 
 
En general tots els valors de repercussió s'obtenen mitjançant el càlcul del valor residual, 
mitjançant el càlcul del valor residual, d’acord amb l’article 22 del Real Decret 1492/2011 de 24 
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl. Únicament es fa una 
excepció en el cas de parcelꞏles d'habitatges unifamiliars aïllats. En aquest cas es prendran 
directament els valors de mercat ja que el càlcul per valor residual dona valors de repercussió 
negatius o inferiors als de mercat. Per aquestes raons els preus de repercussió en aquesta 
tipologia es calcularan directament a partir dels valors de mercat. 
 
El procés d’anàlisi de valors residuals serà el següent: 
 

- Extracte de valors d’edificacions 
- Establiment de tipologies i segments de valors 
- Establiment dels valors de construcció 
- Establiment de valors residuals 
- Taula de valors homogeneïtzada 
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2. TAULES DE VALORS DEL MERCAT  

2.1 VALORS DE VENTA HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS, LOCALS 
COMERCIALS I GARATGES 
Valors obtinguts al gener de 2019. Font: http://www.fotocasa.es, http://www.habitaclia.com, 
http://www.luxuryestate.com, http://www.pisos.com, http://www.globaliza.com, 
http://www.solvia.es, http://www.yaencontre.com, http://www.easyavvisi.com 
 
POBLACIÓ Tipus Situació m² Solar  Preu Preu/m2
Begues pis Begues 58 195000 3362
Begues pis Begues 61 145000 2377
Begues pis Begues 67 227000 3388
Begues pis Begues 68 145000 2132
Begues pis Begues, La Barceloneta 77 210000 2727
Begues pis Begues 77 199000 2584
Begues pis Begues 78 225000 2884
Begues pis Begues 85 335000 3941
Begues pis Begues 85 226950 2670
Begues pis Begues 85 208000 2447
Begues pis Begues, Centro 85 260000 3058
Begues pis Begues 85 220000 2588
Begues pis Begues 89 225000 2528
Begues pis Begues 90 190000 2111
Begues pis Begues 90 280000 3111
Begues pis Begues 90 250000 2777
Begues pis Begues 108 350000 3240
Begues pis Begues 115 260000 2260
Begues pis Begues 115 265000 2304
Begues Dúplex Begues 118 292000 2474
Begues pis Begues, La Barceloneta 120 295000 2458
Begues pis Begues 124 430000 3467
Begues pis Begues 147 367700 2501
Begues Dúplex Begues 150 275000 1833
Begues Dúplex Begues 157 300000 1910
Begues pis Begues, C/ Prat del Llobregat 157 290000 1847
Begues pis Begues 160 275000 1718
Begues pis Begues 175 270000 1542
Begues pis Begues 281 890000 3167
Begues pis Begues 298 390000 1308
Begues pis Begues 600 1050000 1750
Begues pis Begues 901 900000 998
Begues Aïllada Begues 250 489000 1956
Begues Aïllada Begues, Can sadurní 553 800000 1446
Begues Aïllada Begues 0 673000 0
Begues Aïllada Begues 357 1030000 2885
Begues Aïllada Begues 175 270000 1542
Begues Aïllada Begues 220 220000 1000
Begues Aïllada Begues 147 367700 2501
Begues Aïllada Begues 112 399000 3562
Begues Aïllada Begues 346 525000 1517
Begues Aïllada Begues, Can sadurní 182 420000 2307
Begues Aïllada Begues 370 790000 2135
Begues Aïllada Begues 475 799000 1682
Begues Aïllada Begues 349 950000 2722
Begues Aïllada Begues 168 220000 1309
Begues Aïllada Begues 460 615000 1336
Begues Aïllada Begues 334 345000 1032
Begues Aïllada Begues 405 825000 2037
Begues Aïllada Begues, Begues Parc 200 399000 1995
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POBLACIÓ Tipus Situació m² Solar  Preu Preu/m2
Begues pis Begues 58 195000 3362
Begues pis Begues 61 145000 2377
Begues pis Begues 67 227000 3388
Begues pis Begues 68 145000 2132
Begues pis Begues, La Barceloneta 77 210000 2727
Begues pis Begues 77 199000 2584
Begues pis Begues 78 225000 2884
Begues pis Begues 85 335000 3941
Begues pis Begues 85 226950 2670
Begues pis Begues 85 208000 2447
Begues pis Begues, Centro 85 260000 3058
Begues pis Begues 85 220000 2588
Begues pis Begues 89 225000 2528
Begues pis Begues 90 190000 2111
Begues pis Begues 90 280000 3111
Begues pis Begues 90 250000 2777
Begues pis Begues 108 350000 3240
Begues pis Begues 115 260000 2260
Begues pis Begues 115 265000 2304
Begues Dúplex Begues 118 292000 2474
Begues pis Begues, La Barceloneta 120 295000 2458
Begues pis Begues 124 430000 3467
Begues pis Begues 147 367700 2501
Begues Dúplex Begues 150 275000 1833
Begues Dúplex Begues 157 300000 1910
Begues pis Begues, C/ Prat del Llobregat 157 290000 1847
Begues pis Begues 160 275000 1718
Begues pis Begues 175 270000 1542
Begues pis Begues 281 890000 3167
Begues pis Begues 298 390000 1308
Begues pis Begues 600 1050000 1750
Begues pis Begues 901 900000 998
Begues Aïllada Begues 250 489000 1956
Begues Aïllada Begues, Can sadurní 553 800000 1446
Begues Aïllada Begues 0 673000 0
Begues Aïllada Begues 357 1030000 2885
Begues Aïllada Begues 175 270000 1542
Begues Aïllada Begues 220 220000 1000
Begues Aïllada Begues 147 367700 2501
Begues Aïllada Begues 112 399000 3562
Begues Aïllada Begues 346 525000 1517
Begues Aïllada Begues, Can sadurní 182 420000 2307
Begues Aïllada Begues 370 790000 2135
Begues Aïllada Begues 475 799000 1682
Begues Aïllada Begues 349 950000 2722
Begues Aïllada Begues 168 220000 1309
Begues Aïllada Begues 460 615000 1336
Begues Aïllada Begues 334 345000 1032
Begues Aïllada Begues 405 825000 2037
Begues Aïllada Begues, Begues Parc 200 399000 1995
Begues Aïllada Begues 240 790000 3291
Begues Aïllada Begues 295 895000 3033
Begues Aïllada Begues 438 699000 1595
Begues Aïllada Begues, Bon Solei 596 790000 1325
Begues Aïllada Begues 200 470000 2350
Begues Aïllada Begues, Begues Parc 250 550000 2200
Begues Aïllada Begues 124 282000 2274
Begues Aïllada Begues 240 470000 1958
Begues Aïllada Begues 240 470000 1958
Begues Aïllada Begues 350 619001 1768
Begues Aïllada Begues 200 610000 3050
Begues Aïllada Begues, Begues Parc 90 360000 4000
Begues Aïllada Begues 251 430000 1713
Begues Aïllada Begues 600 1350000 2250
Begues Aïllada Begues, Can sadurní 381 700000 1837
Begues Aïllada Begues 600 1350000 2250
Begues Aïllada Begues, Begues Parc 300 590000 1966
Begues Aïllada Begues 230 550000 2391
Begues Aïllada Begues, Mas ferrer 238 380000 1596
Begues Aïllada Begues, Begues Parc 480 570000 1187
Begues Aïllada Begues 339 595000 1755
Begues Aïllada Begues, Can Amell 543 750000 1381
Begues Aïllada Begues 116 357000 3077
Begues Aïllada Begues 400 715000 1787
Begues Aïllada Begues, Bon Solei 500 673000 1346
Begues Aïllada Begues 400 770000 1925
Begues Aïllada Begues 504 615000 1220
Begues Aïllada Begues 300 490000 1633
Begues Aïllada Begues 244 580000 2377
Begues Aïllada Begues 420 1050000 2500
Begues Aïllada Begues 344 760000 2209
Begues Aïllada Begues, Begues Parc 250 430000 1720
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2.2 VALORS DE SOLARS D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
Valors obtinguts al 18 de gener de 2019   
Font: http://www.fotocasa.es 
 
Població Tipus Situació/descripció m² Preu Preu/m2
Begues Solar Bon Solei 800 190.000 € 238 €
Begues Solar centro urbano 816 170.000 € 208 €
Begues Solar centro urbano 816 170.000 € 208 €
Begues Solar Bon Solei 819 159.705 € 195 €
Begues Solar Calle Pineda 825 210.000 € 255 €
Begues Solar Bon Solei 859 167.505 € 195 €
Begues Solar Bon Solei 859 167.505 € 195 €
Begues Solar Bon Solei 864 200.000 € 231 €
Begues Solar Bon Solei 864 200.000 € 231 €
Begues Solar LA Costeta Calle Camp Dels Prats 871 235.000 € 270 €
Begues Solar Bon Solei 876 170.820 € 195 €
Begues Solar Bon Solei, Calle Roncesvalles, 3, 876 190.000 € 217 €
Begues Solar Begues park 896 245.000 € 273 €
Begues Solar Residencial en Begues 900 120.000 € 133 €
Begues Solar Bon Solei 912 177.840 € 195 €
Begues Solar Bon Solei, Calle Ordino, 8 971 270.000 € 278 €
Begues Solar Residencial en Begues 980 281.500 € 287 €
Begues Solar Begues park 980 281.500 € 287 €
Begues Solar Bon Solei 1000 233.000 € 233 €
Begues Solar Can Vildú 1000 120.000 € 120 €
Begues Solar Residencial en Begues 1000 225.000 € 225 €
Begues Solar Can Vildú 1000 120.000 € 120 €
Begues Solar Can Vildú 1000 150.000 € 150 €
Begues Solar Can Vildú 1006 159.000 € 158 €
Begues Solar Bon Solei 1013 197.535 € 195 €
Begues Solar Can Amnell 1020 155.000 € 152 €
Begues Solar MAS FERRER. 1035 200.000 € 193 €
Begues Solar Bon Solei 1071 208.845 € 195 €
Begues Solar Residencial en Begues 1080 225.000 € 208 €
Begues Solar Begues park 1102 165.000 € 150 €
Begues Solar Begues park 1102 165.000 € 150 €
Begues Solar Urbanizable en Begues 1102 165.000 € 150 €
Begues Solar La Costeta 1150 200.000 € 174 €
Begues Solar MAS FERRER. 1156 256.000 € 221 €
Begues Solar MAS FERRER. 1156 256.000 € 221 €
Begues Solar Bon Solei 1160 226.200 € 195 €
Begues Solar Residencial en Begues 1199 265.000 € 221 €
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3. VALORS RESIDUALS 

3.1 VALOR DE VENDA DE LES EDIFICACIONS 

L’anàlisi de valors residuals de repercussió es fa per a totes les tipologies que afecten a 
l'avaluació econòmica i agenda a la modificació del PGOU, del sector UA11 “L’Escorxador”, 
sigui a efectes d’expropiacions o de valors resultants de les noves parcelꞏles. 
 
Els valors de venta s’han filtrat i agrupat segons les tipologies que es generen, menyspreant-se 
la resta de valors no inclosos en la franja de tipus i superfícies. 
 
Els grups establerts són els següents: 

- Pis menor de 150 m2 
- Casa aïllada menor de 300 m2   
- Casa aïllada major o igual de 300 m2     

 
La mostra de valors de venta corresponents a les franges, tipus i superfícies s’ha reduït a 25 
valors útils, ja que aquests són els que tenen característiques similars a les proposades a la 
modificació del PGOU. 
 
Els resultats de l'estudi es resumeixen en el quadre següent:   
 
Tipus m² m² MOSTRA Preu Preu/m2
Pis <150 22 250.393 2.769
aïllada <300 24 461.738 2.215
aïllada >=300 26 760.192 1.797
 
 
 

3.2 COST DE CONSTRUCCIÓ 

El costos de construcció es calculen a partir del Mòdul bàsic (Mb), que estableix un preu en  
€/m2 d'edificació fitxat pel Colꞏlegi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) per a l’any 2017.  
 
A partir del mòdul bàsic s’obtenen els mòduls dels costos de construcció de les diverses 
tipologies utilitzades en aquesta modificació del POUM. Aquests càlculs estan descrits en l’ 
Annex 1 “Mòduls de cost d’urbanització i de construcció” d’aquesta agenda.  
 
Els resultats que afecten al present estudi de valors es resumeixen a continuació: 
 
Descripció Cu  Cost Const.  
Habitatge plurifamiliar 1,00 800 €/m2st 
Habitatges protegit plurifamiliar 0,90 720 €/m2st 
Habitatges unifamiliar aïllat 1,25 1.000 €/m2st 
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3.3 VALOR DE REPERCUSSIÓ (MÈTODE DEL VALOR RESIDUAL) 

Per el càlcul dels valors de repercussió de cada un dels usos considerats s’utilitzen els criteris 
establerts al Real Decret 1492/2011 de 24 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei del Sòl, article 22. Valoració en situació de sòl urbanitzat no edificat. En 
concret ha estat utilitzat el mètode de valor residual estàtic: 
 
     VRS = (Vv / K) - Vc 
 
VRS = Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l'ús considerat. 
 
Vv = Valor de venta del metre quadrat d'edificació de l'ús considerat del producte immobiliari 
acabat, calculat sobre la base d'un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per 
metre quadrat edificable.  
El procés de càlcul emprat és el següent:  

- Es parteix dels preus per parcelꞏla obtinguts a partir de l’estudi de mercat. 
- S'aplica el factor de ponderació per ajustar el valor de l’oferta al valor de venda real. Es 

proposa, en el cas d’habitatges, una reducció del 10% dels valors d’oferta obtinguts en 
l’estudi, ja que aquesta reducció junt al decalaix entre els preus de segona i primera 
mà equivaldria a la diferència entre els valors d’oferta i els valors de compra reals.  
En conseqüència es proposa els següent factor de ponderació: 
 

 Preu d'Oferta/Valor de Venta (Vv) Habitatges: 0,90  
 Preu d'Oferta/Valor de Venta (Vv) Activitats: 0,90 

 
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, inclosos els de finançament, 
gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de promoció immobiliària 
necessària per a la materialització de l'edificabilitat.  
 
S'ha considerat el valor de caràcter general 1,4 , s’ha aplicat la reducció a 1,2 d’acord els 
criteris de l’article 22 del Reglament de Valoracions RD 1492/2011.   
 
Vc = Valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l'ús considerat 
 
Els valors resultants de l’aplicació de la fórmula a les tipologies de l'estudi es resumeix en el 
següent quadre: 
 
 

Vv k Vc VRS

Tipus Intèrval
Preus 

d'oferta
Vv/m2 
const

Coeficient 
realització

cost 
constucció

Repecussió 
€/m2st

Pis <150 2.769 2.492 1,40 800 980 €          
aïllada <300 2.215 1.994 1,20 1.000 * 661 €          
Protegides 1.261 1,20 720 331 €           
 
*A efectes de càlcul es considera el factor de les construccions de qualitat mitjana: 1,00 a les 
construccions d'habitatges unifamiliars, per ajustar-se als preus reals de mercat. 
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4. VALOR DE SÒL 

4.1 VALOR DE VENTA DE SOLARS 

L’anàlisi de valors de solars es fa exclusivament per les tipologies d’habitatges unifamiliars 
aïllats, donat que hi ha prou oferta de solars per poder determinar el preu directament a partir 
del mercat. Es fa a efectes de comprovar el resultat del càlcul per valor residual. 
 
De la mostra recollida en estudi s'ha classificat s’han classificat els de superfícies majors a 
1000m2 i menors a 1200m2. 
 
La mostra de valors de venta corresponents a les superfícies s’ha reduït a 19 valors útils, ja 
que aquests són els que tenen característiques similars a les proposades a la modificació del 
PGOU. 
 
Els resultats de l'estudi es resumeixen en el quadre següent:   
 
Població Tipus m² m² MOSTRA Preu Preu/m2 
Begues solar >=1000 <1200 19 194.294 181 
     

 
Per tal de poder equiparar els valors de repercussió dels solars destinats a habitatges 
unifamiliars amb els valors de repercussió del sostre de la resta de tipologies de la modificació 
del PGOU, s’ha calculat el preu de repercussió per m2 de sostre edificable en els solars 
d’habitatge unifamiliars. 
 
El procés de càlcul emprat és el següent: 
- Es parteix dels preus per parcelꞏla obtinguts a partir de l’estudi de mercat.  
- S'aplica el factor de ponderació: 

Preu d'Oferta/Valor de Venta (Vv) de solar........ 0,90 
- Es divideix el preu de parcelꞏla pel sostre edificable de cada tipologia, obtenint el preu de 
repercussió per m2 de sostre edificable. 
 
El valor de repercussió ve donat per la tipologia dels solars compreses entre 1000 m2 i 1200 
m2, ja que són els que tenen característiques de grandària similars a les proposades a la 
modificació de PGOU de Begues: 
 

Tipologia   
Preus 

d'oferta Vv solar Edificabilitat  
Preu 

€/m2st 
Solar >1000 <1200 181 163 0,25 650 
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5. PROPOSTA DE VALORS 
 
Del present estudi es pot concloure la següent taula de valors de sòl segons la tipologia 
prevista: 
 
Valors de repercussió 
Descripció  Preu/m2st. 
Habitatge plurifamiliar 980 €/m2st
Habitatges unifamiliar aïllat 661 €/m2st
Habitatges protegit plurifamiliar 331 €/m2st
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Dinàmica demogràfica i estructura de la població 
 
Les dades a partir de les quals s’ha desenvolupat aquest estudi s’han obtingut fonamentalment 
de l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) i la web del municipi. 
 

Creixement total de la població 
 
El municipi de Begues no assoleix els 1.500 habitants fins a mitjans dels 80, la construcció de 
l’autopista C-32, juntament amb el creixement econòmic general, incentiva l’arribada de moltes 
parelles joves amb nens petits a la recerca de la qualitat de vida de Begues. A nivell urbanístic 
també s’ha de tenir present la construcció de la variant i de molts equipaments com a atractiu 
de nova població. 
 
Si analitzem les darreres 
dècades, la corba de població 
presenta un creixement 
progressiu on destaca el 
període entre els anys 1989-
2009, ja què la població es 
triplica i els increments de 
creixement anuals són els més 
elevats.  
   

 
Comparant les xifres de creixement desagregat veiem que 
el creixement natural té una influència molt petita sobre les 
xifres de creixement absolut, que es mouen pràcticament 
en paralꞏlel amb els moviments migratoris. 
 
Aquests moviments tenen una fortíssima pujada en l’època 
del boom immobiliari, arribant al màxim saldo positiu de 
364 habitants al 2001. Posteriorment es produeix una 
baixada progressiva fins a tornar a  valors  anteriors al 
boom, presentant un creixement menor als 100 habitants 
per any a partir de 2010.  
 
No obstant destaca un nou increment positiu, més suau, 
que despunta a partir de 2014. 
 
 

 
 

Creixement desagregat

Any
Creixement 

absolut
Creixement 

natural
Movimen 
migratori

1982 1 5 -4
1983 37 -6 43
1984 18 1 17
1985 51 6 45
1986 97 -4 101
1987 56 2 54
1988 58 13 45
1989 171 15 156
1990 101 11 90
1991 109 8 101
1992 134 11 123
1993 230 15 215
1994 177 14 163
1995 229 28 201
1996 306 14 292
1997 238 20 218
1998 237 30 207
1999 258 40 218
2000 351 41 310
2001 364 42 322
2002 222 25 197
2003 248 34 214
2004 261 31 230
2005 186 38 148
2006 229 38 191
2007 199 36 163
2008 180 46 134
2009 193 45 148
2010 77 36 41
2011 78 28 50
2012 94 40 54
2013 70 23 47
2014 30 35 -5
2015 50 21 29
2016 66 23 43
2017 94 14 80
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Moviments migratoris 
Del capítol anterior deduïm que la major part del creixement de les darrers dècades és degut a 
l’arribada massiva de gent de la comarca i de la província de Barcelona que opta per residir a 
Begues.  
 
Analitzant els moviments migratoris dels 
darrers 10 anys comprovem que la 
major part corresponen a habitants 
procedents de Catalunya. També 
observem un saldo positiu de moviments 
de persones procedents de la Comunitat 
Econòmica Europea.  
 
En canvi, es pot observar una tendència 
de saldos negatius pel que fa a les 
persones provinents de la resta 
d’Espanya i dels països que no formen 
part de CEE.  
 
 

Lloc de procedència 
El moviments descrits en els apartats 
anteriors denoten  una estructura 
poblacional amb habitants principalment 
nascuts a Catalunya, suposen el 78% 
del total de la població l’any 2017. 
Destaca que d’aquests  el 45% són 
d’una altre comarca, mentre que el 33% 
del Baix Llobregat.  
 
La població nascuda a la resta de l’estat 
és cada cop menys significativa 
(representa el 13% al 2017), igual que la 
població estrangera ( al voltant del 8%). 
 
Els percentatges d’aquestes poblacions 
s’han mantingut estables al llarg dels 
darrers anys. 
 
 
 

Any
Saldo 

Catalunya
Saldo 

Espanya Saldo CEE
Saldo resta 

del Mon
Saldo 

Migratori
2007 103 -2 7 46 154
2008 73 0 11 63 147
2009 60 1 11 -27 45
2010 43 35 0 -35 43
2011 109 -16 8 -34 67
2012 95 -26 -6 -11 52
2013 37 -1 -10 -25 1
2014 50 4 0 -29 25
2015 27 13 -1 -8 31
2016 66 -11 -1 20 74
2017 84 -7 10 34 121

TOTAL 747 -10 29 -6 760

Estructura segons lloc de naixement (%)

Any
Baix 
Llobregat

Altra 
comarca

Resta 
Estat Estranger

2005 29% 48% 16% 6%
2009 30% 46% 14% 10%
2013 32% 46% 14% 8%
2017 33% 45% 13% 8%
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Evolució de la població de Begues segons l’edat 

Evolució de la població del Baix Llobregat segons l’edat 

 

Estructura d’edats 
Analitzant l’evolució de l’estructura 
d’edats de la població de Begues 
sorprèn que les proporcions població 
d’edat escolar, població activa i tercera 
edat es mantenen pràcticament 
inalterades des del any 2000 fins ara. 
 
El percentatge de població menor de 14 
anys passa del 20% al 19%; la població 
d’edat entre 15 i 64 anys passa del 70% 
al 69%; i la població major de 65 anys 
augmenta del 10% al 12%. 
 
Aquestes proporcions coincideixen 
pràcticament amb les que es donen en 
el conjunt del Baix Llobregat, tot i que a 
nivell comarcal s’observen uns valors 
lleugerament superiors de població 
major de 65 anys (al voltant del 17% al 
2017).  
 
La piràmide d’edats actual ens dona un 
perfil on destaca una major quantitat de 
població entre els 40 i 55 anys (moment 
de major capacitat adquisitiva) i un petit 
eixamplament en la base, que indica un 
bon ritme de natalitat i que la població 
que arriba són famílies amb nens. 
 
Es pot evidenciar com el grup d’edat de 
migració són és el de la població entre 
20 i 40 anys, ja que presenta un buit 
considerable en aquestes franges 
d’edat. 
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Problemàtica d’accés a l’habitatge 
En aquest capítol analitzarem la situació de la població actual de Begues pel que fa a les 
possibilitats d’accés al mercat lliure de l’habitatge.   
 
Els motius o colꞏlectius que formen la demanda exclosa són els següents: primer accés a 
l’habitatge (o emancipació), dificultats per pagar l’habitatge, canvis en l’estructura familiar, 
habitatge per a gent gran i població en risc d’exclusió social. El colꞏlectiu d’immigrants no s’ha 
tractat específicament al considerar-lo inclòs en els tipus anteriors. 
 
La demanda de primer accés a l’habitatge (habitatges d’emancipació), la formarà la població 
jove del municipi que necessiti emancipar-se i que no tingui els ingressos suficients per a 
accedir als preus de mercat.  
 
La demanda d’ habitatges per a gent gran la formaran les llars amb cap de llar gran (65 anys o 
més) que no tinguin recursos per a pagar l’habitatge. 

Preus d’oferta 
Preu compra de pisos 
Segons l’Estudi de valors de mercat que s’ha realitzat per la present modificació, de la mostra 
de valors de venta s’han filtrat les edificacions que per les seves característiques són objecte 
d’accés en la primera emancipació.  
 
S’han buscat pisos menors de 100m2 i la mostra s’ha reduït a 16 edificacions. El preu mig 
d’aquestes és de 221.309 € el que representa un preu de 2.793 €/m2. 
 
Preu lloguer de pisos 
S’han buscat ofertes de pisos de lloguer a les webs especialitzades: fotocasa, idealista i 
habitaclia.  
 
Només s’ha trobat un pis de 150m2 a 1.200 €/mensuals. S’entén que l’oferta és tant baixa que 
ni arriben a publicar-se les ofertes a les webs especialitzades.   
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Diagnosi 
Segons dades municipals, el parc d’habitatge públic a Begues és mínim. De lloguer sols hi ha 
18 habitatges de la Generalitat gestionats per l’Agència de l’Habitatge.  
 
De venda hi ha 33 habitatges de l’IMPSOL a la zona Mas Pasqual davant de l’institut, 20 
habitatges experimentals d’INCASOL a l’Avinguda de Sitges i 9 habitatges arrenglerats al 
carrer Esports 
 
Atenent als preus de venda i lloguer exposats al punt anterior, calen actuacions per frenar la 
migració que representa la població que es situa entre 20 i 40 anys.  
 
L’oferta que presenta el municipi és atractiva per gent d’altres comarques, entenem 
principalment de l’entorn metropolità de Barcelona. També, tot i que amb valors més petits 
augmenta la població procedent de la Comunitat Econòmica Europea.  
 
La nova població que arriba té una edat població entre els 40 i 55 anys (moment de major 
capacitat adquisitiva) fet que desplaça a la població jove i de tercera edat.  
 
El municipi ha optat per centrar l’oferta edificactòria amb tipologies que responen a les 
dinàmiques del l’entorn metropolità de Barcelona que resulten inaccessibles per als colꞏlectius 
que formen la demanda exclosa. A aquest fet es suma a la poca oferta de pisos de compra 
menors als 100m2 o la nulꞏla oferta de lloguer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  José González Baschwitz, arquitecte 
 Taller d’Arquitectura i Territori, S.L.P. 
  
 
 Begues, gener 2019 
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