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Modificació puntual del Pla General Metropolità de connexió del carrer de Manuel
Florentín Pérez amb la Via Augusta, a Esplugues de Llobregat
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MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

Fragment del plànol de Zonificació de la Modificació del Pla Parcial “Ciudad Diagonal”, aprovat
definitivament el 8 de juliol de 1972

SIGNATURES

La Via Augusta va ser el principal camí de comunicació que tenia Esplugues fins a la
construcció de la carretera Reial al segle XVIII. La nova carretera va desplaçar el centre de la
població cap al nucli actual al voltant del carrer de l’Església.

La família Picalqués era la propietària d’un castell, (actual Torre dels Lleons i tal vegada
emplaçament d’una vil·la romana emplaçada a la vora de la Via Augusta). Al costat, també, de
la Via Augusta, hi estava emplaçat el primitiu hostal Picalqués i en el seu entorn va créixer el
Raval, format per casetes i els horts dels treballadors del feu.

Per documentació del s. XII tenim referències que l’assentament d’Esplugues quedava articulat
sobre dos nuclis fonamentals: el turó de la Sagrera, amb l’Església i els masos al seu voltant; i
el nucli derivat de la família Picalqués.

Fotoplànol

L’àmbit de la present modificació estava inclòs dins l’àmbit del Pla Parcial. Aquest respectava la
traça d’un tram del carrer del Raval i fora d’àmbit ja apareixia la traça de l’autopista.
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Als anys 40 comença la urbanització de Ciutat Diagonal en una antiga propietat dels Picalqués i
el 8 d’octubre de 1958 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona aprova el Pla Parcial
corresponent. Posteriorment es realitzen algunes modificacions.

Plànol any 1967

ALTRES DADES

L’àmbit es troba al municipi d’Esplugues de Llobregat, amb una superfície total de 3.936,45 m².

L’àmbit de planejament abasta les finques situades al carrer d’Apel·les Mestres, núm. 33 i 35,
les finques situades al carrer de Manuel Florentín Pérez, núm. 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H i part de
les finques situades al mateix núm. 1 (1A, 1E, 1F, 1I) del mateix carrer, un tram del carrer del
Raval de Sant Mateu, pervivència de la Via Augusta romana i posterior carretera de Barcelona
a Madrid, i una part destinada a la prolongació del carrer de Manuel Florentín Pérez, pendent
d’obertura.

1.1.

1. MEMÒRIA
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MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

Carrer del Raval

Carrer de Manuel Florentín Pérez

SIGNATURES

Panoràmica des de la cantonada del carrer del Raval amb la prolongació de Manuel Florentín Pérez.
Construcció anterior al PGM i tanca de la B-23

La major part de l’àmbit, coincident amb la zona edificable, està situat entre 1 metre i 4 metres per
damunt dels carrers o futurs carrers que l’envolten, el carrer del Raval, el carrer d’Apel·les Mestres i el
carrer de Manuel Florentín Pérez. És una plataforma amb una lleugera pendent cap a l’oest i està
coberta amb vegetació espontània.

A sud confronta amb la tanca de la B-23 i el límit de la zona qualificada de vial, prolongació del
carrer de Manuel Florentín Pérez; a nord, amb el carrer d’Apel·les Mestres; a est, amb la finca
situada al carrer d’Apel·les Mestres, 31; i a oest, amb la finca situada al carrer d’Apel·les
Mestres, 37.

El sòl objecte del planejament forma part del barri de Ciutat Diagonal del municipi d’Esplugues i
està situat entre el carrer d’Apel·les Mestres, la tanca de la B-23 (autopista), i dues finques
privades.

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
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Les dificultats d’execució de les determinacions del planejament per aquest àmbit han provocat
que no se n’hagin executat les previsions.

ALTRES DADES

L’ordenació proposada pel PGM no té en compte el carrer del Raval ni la construcció existent
anterior al Pla que té la façana alineada amb aquest carrer i el qualifica de zona d’ordenació en
edificació aïllada, clau 20a/10, de manera que si efectivament s’executessin aquestes
previsions la façana de les edificacions existents passaria a donar sobre un sòl privat.

L’any 1976 s’aprova el Pla General Metropolità que modifica en aquest àmbit l’ordenació del
Pla Parcial. La nova ordenació no preveu el manteniment del carrer del Raval, es regularitza la
zona de protecció de l’autopista i es projecta el carrer de Manuel Florentín Pérez fins a enllaçar
amb el carrer del Raval de Sant Mateu, carrer paral·lel a l’autopista i situat sobre la zona de
protecció.

L’any 1969 es construeix l’autopista A-2 i desapareixen les casetes del Raval però queden les
restes de les finques no afectades per l’expropiació.
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SIGNATURES

MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

Carrer d’Apel·les Mestres

PLANEJAMENT VIGENT

El Pla General Metropolità (PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, tal com s’ha
explicat, qualifica gran part de l’àmbit de zona unifamiliar aïllada, clau 20a/10. Una franja al
nord està afectada per l’alineació del carrer d’Apel·les Mestres, i la part sud està qualificada en
part de vial, prolongació del carrer de Manuel Florentín Pérez, i en part de protecció de
sistemes.

1.4.

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
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Plànol cadastral

ALTRES DADES

Carrer d’Apel·les Mestres

D’altra banda, pel que fa a les propietats cadastrals, hi ha dues finques grans i altres de
superfície molt petita que són les parts de les finques del Raval que no van quedar afectades
per la construcció de l’autopista. Es pot comprovar al plànol cadastral que s’adjunta i a les
certificacions expedides pel Registre de la Propietat que consten a l’annex del present
document.
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310,54 m²

1.034,46 m²

3.936,45 m²

2.591,45 m²

1.4.4. Condicions d’edificació zona 20a/10

Edificabilitat màxima neta: 0,75 m²st/m²sòl
Superfície mínima de parcel·la: 600 m²
Longitud mínima del front a vial: 16 m
Ocupació màxima de parcel·la: 30%
Separacions a façana, lateral i fons: 5 - 3 - 5

2.248,91 m² x 0,75 m²/m² = 1.686,68 m²
6

D’aquest sostre, l’edificabilitat atribuïda als sòls qualificats de 20a/10 que actualment són de
titularitat privada és la següent:

2.591,45 m² x 0,75 m²st/m²sòl = 1.943,58 m².

Atès que la qualificació 20a/10 vigent atribueix un índex d’edificabilitat net de 0,75 m²/m², el
sostre màxim que el planejament vigent permet fer al sector és el següent:

-

Les condicions d’edificació que el PGM atorga a la zona 20a/10 són les següents:
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MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

Zona d’ordenació en edificació aïllada (20a/10*)

Protecció de sistemes (9)

Sistema viari (5)

Superfície

Propietats públiques i privades en zona 20a/10

1.943,58 m²

SIGNATURES

Total

Zones

Sistemes

Qualificació

1.345,00 m²

Zona d’ordenació en edificació aïllada, subzona unifamiliar VII, clau 20a/10: 2.591,45 m²
Sistema viari, clau 5: 1.034,46 m²
Espai de protecció de sistema general viari, clau 9: 310,54 m²

1.4.2. Taula resum de les qualificacions del planejament vigent

-

Les qualificacions urbanístiques vigents, establertes pel PGM, són les següents:

 1.4.1. Qualificacions urbanístiques

Plànol de zonificació del PGM

Total qualificació 20a/10

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
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256,90 m²

1.686,68 m²

ALTRES DADES

Ajuntament

Privats

En concret, el sòl qualificat de 20a/10 es divideix en les superfícies següents de titularitat
pública i privada:

Com s’ha explicat prèviament, una part important del sòl qualificat amb la clau 20a/10 és de
titularitat privada, però una altra part és el sòl del carrer del Raval, que és de titularitat pública.

1.4.3. Propietat i qualificacions
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INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓ

MARC LEGAL
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MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

2. Delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística que sigui susceptible d’assumir les càrregues del
planejament i que faci possible l’obertura del carrer de Manuel Florentin Pérez, complexa per la
gran quantitat de petites finques amb un historial complicat i pel cost de la gran superfície a
urbanitzar.

1. Qualificar de vial públic el carrer del Raval, antiga Via Augusta, per tal de recuperar la traça
històrica i fer la connexió viària del carrer de Manuel Florentín Pérez amb el carrer d’Apel·les
Mestres / Via Augusta.

SIGNATURES

En aquest sentit, i d’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant RLU), s’entén per modificació del
planejament general la introducció de qualsevol tipus de canvi en les seves determinacions,
inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin
la seva revisió, tenint en compte que la revisió del Pla comporta l’adopció de nous criteris

De conformitat amb l’article 94 del TRLU el planejament urbanístic, en tant que disposició
administrativa de caràcter general, té vigència indefinida, però és susceptible de suspensió,
modificació i revisió.

1.6.

D’acord amb l’article 101 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), la present Modificació
de planejament es planteja per Batlle i Roig, SLP en el benentès que es pretén que
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat assumeixi expressament la iniciativa pública per a
formular-la.

1.5.

OBJECTIUS

L’objecte principal és l’ordenació de l’àmbit de referència amb una proposta més adequada a
les preexistències i possibilitant-ne la seva execució mitjançant l’instrument de gestió adequat.
Així doncs, els objectius són els següents:

1.7.

Atès que afronten amb un carrer urbanitzat (Apel·les Mestres) i no estan inclosos en cap
polígon d’actuació urbanística pendent de desenvolupament, per edificar aquests sòls caldria
únicament cedir els terrenys que les pròpies finques tinguin destinats a carrers i urbanitzar la
franja afectada pel carrer d’Apel·les Mestres.

El PGM no resol la situació del carrer del Raval ni de la construcció existent anterior al Pla que
té la façana alineada amb aquest carrer.

En tant que les determinacions del planejament a modificar tenen una vigència superior a cinc
anys, aquesta Modificació puntual no requereix l’informe previ favorable de la Comissió
Territorial d’Urbanisme que s’estableix a l’article 99.2.a) del TRLU.

Hipòtesi de parcel·lació d’acord amb el planejament vigent

Pel que fa a la tramitació de la present Modificació puntual caldrà atendre a allò que disposa el
capítol II, del títol tercer del TRLU, sobre formulació i tramitació de les figures de planejament
urbanístic.

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
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Segons estableix l’article 96 del TRLU, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura
de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació,
amb les excepcions que s’estableixen a l’article 117.3 del RLU, i les particularitats establertes
en el propi article 96 del TRLU i en els articles 97 a 100 del mateix text legal, en allò que els
sigui d’aplicació.

En el supòsit que ens ocupa, l’abast de la modificació que es proposa no comporta una
alteració que faci necessària la revisió del planejament, sinó que l’objecte i abast de les
determinacions contingudes en el present document comporten la necessitat de tramitar una
modificació puntual del planejament general.

respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o de classificació del sòl
preestablert.

ALTRES DADES

En atenció a l’abast de la Modificació i d’acord amb l’article 117.3 del RLU, no són obligatòries
les actuacions assenyalades en els punts b) i c) de l’article 101 sobre l’aprovació i publicació
del programa de participació ciutadana i la subjecció a informació pública de l’avanç de
l’instrument de planejament i, a més, en tant que l’àmbit no confina amb cap altre terme
municipal no caldrà donar audiència a altres Ajuntament.

Pel que fa a la densitat, d’acord amb el planejament vigent, el sòl de propietat privada qualificat
de 20a/10 es pot parcel·lar en tres parcel·les aptes per a l’edificació; en el cas que s’incloguin
també els sòls de titularitat pública qualificats de 20a/10, el global admet quatre parcel·les que
compleixen amb la parcel·la mínima, façana mínima i resta de condicions.
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PROPOSTA

Espais lliures públics: 39,82 m²

-

Total

Zones

Sistemes

Qualificació

Zona d’ordenació en edificació aïllada (20a/10*)

Sistema d’espais lliures (6b)

Sistema viari (5)

1.8.3. Taula resum de la qualificacions proposades

Zona subjecta a la nova ordenació, clau 20a/10*: 2.203,31 m²
Xarxa viària, clau 5: 1.693,32 m²

-

39,82 m²

1.693,32 m²

Superfície

Les qualificacions proposades en l’àmbit de la Modificació són les següents:

1.8.2. Qualificacions urbanístiques

El document ha estatsignat per :
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3.936,45 m²

2.203,31 m²

1.733,14 m²

4. Delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística amb la finalitat d’obtenir el sòl i urbanitzar
els vials que confronten amb la parcel·la edificable, de repartir equitativament els
beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació i de regularitzar la configuració de les
finques i situar-ne l’aprofitament.

SIGNATURES

MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

Es mantenen els paràmetres generals com les alçades màximes i les separacions a
llindes de 5 i 3 metres del planejament vigent i l’ocupació a partir de la cota de planta
baixa respecte el carrer Apel·les Mestres. Es manté l’ocupació per sobre de la cota de
planta baixa dels habitatges, però s’ajusta l’ordenació per a possibilitar l’aparició d’una
altra planta baixa amb una ocupació major, amb l’ús d’oficina, amb façana a la

A aquesta zona se li atorga l’edificabilitat corresponent a aplicar 0,75 m²st/m²sòl sobre la
part de la zona qualificada actualment de 20a/10 que és de titularitat privada, però
incrementant la densitat de l’ús residencial a 6 habitatges.

2. Definir una zona edificable amb una nova ordenació volumètrica per a un conjunt de 6
habitatges en filera i una oficina, per tal de completar les instal·lacions que el promotor de
la Modificació, Batlle i Roig, té al carrer de Manuel Florentín número 15, en un
emplaçament molt proper a l’àmbit.

Aquesta connexió no vol substituir el lateral de la B-23 sinó que es proposa com a
connexió complementària que farà de sortida provisional mentre no es completi la
previsió del PGM.

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
Data d'emissió: 22 de octubre de 2019 a les 9:04:36
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Cal preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i
equipaments de 20 m².

D’acord amb el planejament vigent, en els 2.610,82 m² de zona 20a/10 es poden construir
4 habitatges unifamiliars aïllats. Amb la nova proposta es podran construir 6 habitatges
unifamiliars en filera, per tant, hi ha un increment de 2 habitatges de la densitat de l’ús
residencial.

3. Preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i
equipaments d’acord amb l’article 100 del TRLU. La reserva mínima ha de ser de 10 m²
per cada nou habitatge.

prolongació del carrer Manuel Florentín Pérez, adaptant-se així a la peculiar topografia de
l’àmbit.

ALTRES DADES

1. Qualificar de vial públic el carrer del Raval i la connexió d’aquest amb el carrer de
Manuel Florentín Pérez. La proposta no modifica la traça del vial previst paral·lel a la B-23
però proposa reconèixer el carrer del Raval, antiga Via Augusta, donant una nova sortida
al carrer de Manuel Florentín Pérez.

La proposta d’ordenació es basa en els aspectes següents:

1.8.1. Proposta d’ordenació

Per tal de complir els objectius de la proposta, es proposa una nova ordenació que redueix la
zona edificable ampliant la superfície dels sistemes, i fa possible la urbanització del sector.

1.8.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Distàncies a llindars

-

-

-

-

-

-

-

-

Carrer d’Apel·les Mestres, 35, ref. cadastral 4117301DF2841G0001ZR
Superfície: 1.441,84 m²
Titular: Ubangui, SL amb una opció de compra per part de Batlle i Roig SLP
Carrer d’Apel·les Mestres, 33, ref. cadastral 4117302DF2841G0001UR
Superfície: 941,16 m²
Titular: Ubangui, SL amb una opció de compra per part de Batlle i Roig, SLP
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1H, ref. cadastral 4117312DF2841G0001QR
Superfície: 109,93 m²
Titular: Ubangui, SL amb una opció de compra per part de Batlle i Roig, SLP
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1F, ref. cadastral 4117314DF2841G0001LR
Superfície: 70,54 m²
Titular: Ubangui, SL amb una opció de compra per part de Batlle i Roig, SLP
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1E, ref. cadastral 4117310DF2841G0001YR
Superfície: 66,64 m²
Titular: Ubangui, SL amb una opció de compra per part de Batlle i Roig, SLP
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1A, ref. cadastral 4117306DF2841G0001BR
Superfície: 64,91 m²
Titular: Francisco Moya
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1B, ref. cadastral 4117307DF2841G0001YR
Superfície: 35,11 m²
Titular: Francisco Moya
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1C, ref. cadastral 4117308DF2841G0001GR
Superfície: 9,20 m²
Titular: Prom. Immob. Pastor&Jiménez, SL
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1D, ref. cadastral 4117309DF2841G0001QR
Superfície: 4,25 m²
Titular: Prom. Immob. Pastor&Jiménez, SL
Carrer de Manuel Florentín Pérez, 1G, ref. cadastral 4117311DF2841G0001GR
Superfície: 21,48 m²
Titular: Prom. Immob. Pastor&Jiménez, SL
La resta de sòls destinats a sistemes són béns de domini públic.

SIGNATURES

Es proposa l’augment de la densitat per tal d’implantar 6 habitatges en filera. Aquesta densitat
permet una tipologia de cases en filera que és freqüent en aquest entorn, amb uns habitatges
al voltant dels 250 m² de sostre, i suposa un augment de 2 habitatges respecte les 4 parcel·les
unifamiliars que es podien dur a terme en la zona 20a/10 amb el planejament vigent.

Densitat

I per tant, l’edificabilitat proposada per a la nova zona 20a/10* és de 1.686,68 m², molt per sota
de l’edificabilitat de 1.943,58 m² que el planejament vigent atribuïa a tota la zona 20a/10, que
també incloïa el sòl ocupat pel carrer del Raval.

2.248,91 m² sòl x 0,75 m²sostre/m²sòl = 1.686,68 m²

L’ordenació proposa mantenir l’edificabilitat que el planejament vigent atribueix als sòls
qualificats de 20a/10 que actualment són de titularitat privada. Tal com s’ha vist al punt 1.4.4, el
sostre adjudicat als sòls de titularitat privada és el següent:

Edificabilitat

Per sota d’aquesta cota 131,50 es preveu una ocupació màxima del 60%. Amb front i accés
des de la prolongació del carrer Manuel Florentín, a la cota 127,70, i en la franja més propera a
aquest carrer, es preveu un sòcol que pugui acollir l’oficina on es vol instal·lar el promotor, que
computarà a nivell d’edificabilitat. Sobre aquest sòcol s’implantarà un jardí al servei de les
cases unifamiliars, que hi podran accedir des de la seva planta baixa. A aquest mateix nivell
127,70, en la franja més propera al carrer d’Apel·les Mestres, on aquesta planta és el soterrani
dels habitatges unifamiliars, es preveu destinar la planta a aparcament i serveis dels habitatges
que s’ubiquen a sobre.

-

-

1.9.1. Titulars cadastre

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
Data d'emissió: 22 de octubre de 2019 a les 9:04:36
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L’ordenació preveu la implantació d’un grup d’habitatges en filera a la franja adjacent al carrer
Apel·les Mestres. La seva planta baixa estarà situada a la cota 131,50, que coincideix amb la
cota d’accés al conjunt des del carrer d’Apel·les Mestres. Per sobre d’aquesta cota l’ocupació
serà del 30% i l’alçada màxima de 9,15 m i PB+2, és a dir els mateixos paràmetres que
corresponen a la zona 20a/10 segons la regulació de les NNUU del PGM.

TITULARS

D’acord amb l’article 99.1 del TRLU, les modificacions d’instruments de planejament general
que comportin un increment de la densitat de l’ús residencial han d’incloure la identitat de tots
els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, públiques o privades,
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels
quals han adquirit els terrenys.

1.9.

Es mantenen en tots els casos les separacions a llindes de 5 metres a carrer i de 3 metres a
lateral del planejament vigent.

ALTRES DADES

La parcel·la privada se situa entre dos carrers a nivell diferent, el carrer Apel·les Mestres, que
parteix d’una cota de rasant 131,50, i el carrer de Manuel Florentín, situat a una cota més
baixa, que agafa la cota 127,50 per a lligar amb els edificis existents del carrer del Raval. Tot i
així, la topografia existent a la parcel·la és una plataforma relativament plana amb una cota
mitja aproximada 131,50. L’ordenació de l’edificació pren com a referència aquesta
característica topogràfica.

Ordenació global

1.8.4. Ordenació de l’edificació

Respecte el planejament vigent s’amplia en 388,14 m² la superfície total destinada a sistemes;
es redueix en la mateixa xifra la superfície total del sòl destinada a zones.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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L’avaluació econòmica i financera del present document justifica que el valor de les finques
privades dels titulars que plantegen la present modificació qualificades de 20a/10, aptes per
edificar 3 habitatges aïllats, és semblant al valor d’una parcel·la única on es compatibilitzi el
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Finalment, la delimitació del polígon també permetrà la urbanització dels terrenys qualificats de
vial inclosos dins l’àmbit per part dels propietaris que participen en el repartiment de beneficis i
càrregues.

SIGNATURES

D’altra banda, l’interès públic es concreta també en l’obtenció del sòl de l’inici del carrer de
Manuel Florentín que, malgrat estar qualificat com a vial en el planejament vigent, estava
pendent d’expropiació.

L’interès públic de la proposta rau, per una banda, en la previsió de la millora de la xarxa viària
d’Esplugues de Llobregat amb el reconeixement del carrer del Raval que, com s’ha explicat, és
un tram de l’antiga Via Augusta i no estava contemplat en el planejament vigent.

1.11.
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT , L’OPORTUNITAT I LA
CONVENIÈNCIA AMB RELACIÓ ALS INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS

El polígon haurà de sufragar les despeses corresponents a la urbanització dels vials i l’espai
lliure públic.

Com es pot comprovar, el d’habitatges adossats en filera és un tipus d’ordenació que es
repeteix en aquest entorn. En els dos carrers situats a nord i sud de l’àmbit i amb la mateixa
qualificació urbanística existeixen moltes ordenacions d’aquest tipus:

Com que aquestes despeses no són actualment obligacions dels propietaris privats, es proposa
una nova ordenació que faci possible l’equilibri dels beneficis i les càrregues i justifiqui
l’autonomia de l’actuació. Per aquest motiu, es planteja una ordenació que compatibilitzi el
desenvolupament d’habitatges adossats en filera i una oficina, amb un augment de la densitat
en dos habitatges.

d) Les despeses de gestió.

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
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c) Les despeses de formalització d’inscripció en els registres públics els acords corresponents.

b) El cost de projectes d’obres i de planejament.

a) Obres d’urbanització dels vials i l’espai lliure públic.

El fet de delimitar el Polígon d’Actuació Urbanística comporta unes despeses que comprenen
els conceptes següents:

S’aconsegueix amb aquesta actuació i mentre no s’urbanitza el lateral de la B-23, no tenir
carrers sense sortida i mallar tots els serveis. Amb aquesta finalitat es delimita un Polígon
d’Actuació Urbanística.

ALTRES DADES

Polígon d’actuació urbanística i sòls privats que hi participen

Es defineix un polígon d’actuació que coincideix amb la superfície de l’àmbit de la Modificació
(3.936,45 m²). D’acord amb la informació anterior, 2.765,06 m² són de titularitat privada i
participen en el repartiment de beneficis i càrregues i 1.171,39 m² són béns de domini públic.

1.10.

S’adjunten a l’annex 1 les certificacions expedides pel Registre de la Propietat.

1.9.2. Certificacions
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Batlle i Roig Arquitectes

Digitally signed by JUAN
ROIG DURAN / num:11355-7
DN: c=ES, st=Barcelona,
o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015,
ou=Col.legiat,
title=Arquitecte, sn=ROIG
DURAN, givenName=JUAN,
serialNumber=38050916S,
cn=JUAN ROIG DURAN /
num:11355-7,
email=batlleiroig@batlleiroi
g.com
Date: 2019.10.04 14:43:37
+02'00'

SIGNATURES

Enric Batlle i Durany

Barcelona, setembre de 2019
Els redactors,

-

Xarxa de telefonia: Caldrà soterrar la xarxa aèria situada al carrer d’Apel·les Mestres i
situada dins el polígon d’actuació.

- Xarxa de baixa tensió: Caldrà soterrar la xarxa aèria situada al carrer d’Apel·les Mestres i
situada dins el polígon d’actuació.

- Xarxa d’aigua potable: Caldrà mallar la xarxa existent de D150 des del carrer de Manuel
Florentín Pérez fins al carrer d’Apel·les Mestres.

- Xarxa de clavegueram: Caldrà estendre la xarxa unitària existent des del pou del carrer
d’Apel·les Mestres pel centre dels vials de nova obertura situats dins el polígon d’actuació.

S’adjunten plànols de les xarxes existents i es realitzen propostes d’urbanització.
Xarxa d’enllumenat públic: Caldrà estendre la xarxa d’enllumenat públic existent pels
carrers de nova obertura i substituir els fanals de la vorera confrontant del carrer d’Apel·les
Mestres.

XARXES BÀSIQUES DE SUBMINISTRAMENT

JUAN
ROIG
DURAN /
num:113
55-7

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
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1.13.

ENRIC
BATLLE
DURANY /
num:1130
6-9

Digitally signed by ENRIC
BATLLE DURANY /
num:11306-9
DN: c=ES, st=Barcelona,
o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015,
ou=Col.legiat,
title=Arquitecte, sn=BATLLE
DURANY, givenName=ENRIC,
serialNumber=37729833N,
cn=ENRIC BATLLE DURANY /
num:11306-9,
email=batlleiroig@batlleiroig
.com
Date: 2019.10.04 14:42:55
+02'00'

ALTRES DADES

La proposta no comporta creixement de sostre i no altera la classificació del sòl. Els canvis de
qualificació que es produeixen, no tenen efectes significatius sobre el medi ambient sinó al
contrari. Es destinen a vial uns espais que ja tenen aquesta consideració i, d’altra banda, es
preserva el valor històric de la traça de l’antiga Via Augusta, al mateix temps que s’augmenta la
barreja d’usos de la trama urbana.

1.12.
JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT
URBANÍSTIC SOSTENIBLE

desenvolupament de 6 habitatges en filera i una oficina, amb espais lliures mancomunats i/o
individualitzats, atès que a aquest últim cal restar-li el valor de les despeses del Polígon
d’Actuació.
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Amb l’aprovació definitiva d’aquesta Modificació del PGM les determinacions del Pla són
d’aplicació directa i immediata, amb independència de la necessària i obligatòria formulació

Art. 8. Desenvolupament d’aquesta Modificació de Pla General Metropolità

2.2. DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACIÓ

El document ha estatsignat per :
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Agenda o programa d’actuació del Pla

Memòria social

4.

6.

Informe ambiental

3.

D’acord amb l’article 101 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), la present
Modificació de planejament es planteja per Batlle i Roig, SLP en el benentès que es pretén
que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat assumeixi expressament la iniciativa pública per
a formular-la.

Art. 7. Iniciativa

Les previsions d’aquesta Modificació puntual de Pla General Metropolità podran ser
modificades, prèvia motivació i justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva
formulació i aprovació, segons que preveu la legislació vigent i en concret l’article 96 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Art. 6. Modificació

Si es produeix una contradicció entre diverses determinacions, la interpretació es farà en
coherència amb els objectius i plantejaments del Pla.

En cas de discordança entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les
segones d’acord amb l’article 10 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. En cas de
discrepància entre diferents determinacions gràfiques, prevaldran primer les que es donin
acotades i, si no és així, les que figurin a escala gràfica més detallada. Finalment, prevaldran
les que generin majors cessions de sòl.

Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i
finalitats expressats a la Memòria.

Art. 5. Interpretació

Totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, han de subjectarse al mateix.

Art. 4. Obligatorietat
SIGNATURES

5.

Normes urbanístiques

Avaluació econòmica i financera

2.

1. Memòria. El contingut de la memòria té caràcter informatiu i justificatiu de l’ordenació
proposada per la Modificació del Pla General Metropolità.

El contingut d’aquesta Modificació de Pla General Metropolità dóna compliment a la
legislació vigent i està format pels documents següents:

Art. 3. Contingut

L’àmbit està situat al municipi d’Esplugues de Llobregat, entre el carrer d’Apel·les Mestres i
la tanca de la B-23 o el límit de la zona qualificada de vial i les parcel·les situades en el núm.
31 i 37 de l’esmentat carrer. Podem veure la delimitació i situació de l’àmbit en els plànols
d’ordenació.

Art. 2. Àmbit

En tot allò que no estigui previst, seran d’aplicació supletòria les NNUU PGM, i altres
normatives vigents sobre edificació i habitatge.

- Plànols d’ordenació
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Aquesta Modificació de Pla General Metropolità s’empara en l’ordenament vigent a
Catalunya en matèria urbanística, en concret: les Normes Urbanístiques del Pla General
Metropolità (NNUU PGM), el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el Reglament de la Llei
d’urbanisme i altres disposicions d’aplicació.

Documentació gràfica
- Plànols d’informació

9. Annex 1: Certificacions Registre

8.

ALTRES DADES

L’objecte principal és l’ordenació del territori amb una proposta més adequada a les
preexistències com és reconèixer el carrer del Raval, tram de l’antiga Via Augusta i antiga
carretera de Madrid, i, d’altra banda, delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística que
possibiliti l’obertura i la urbanització dels carrers que afronten o estiguin inclosos dins de
l’àmbit.

Les presents normes són part integrant de la Modificació puntual del Pla General Metropolità
de l’àmbit situat entre el carrer d’Apel·les Mestres i la tanca de la B-23 o el límit de la zona
qualificada de vial, i entre les finques situades al carrer d’Apel·les Mestres, 31 i 37,
d’Esplugues de Llobregat.

Art. 1. Objecte i marc legal

2.1. DISPOSICIONS GENERALS

2. NORMES URBANÍSTIQUES
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Estesa dels serveis bàsics a partir dels serveis existents i urbanització dels
vials que afronten amb el solar i dels espais lliures públics.

o

Zona d’ordenació en edificació aïllada, clau 20a/10*.

El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada

MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

Ͳ

L’alçada màxima d’aquest sòcol serà de 3,80 m des de la cota 127,70,
i per sobre d’aquesta alçada només s’admetran les cambres d’aire i
elements de cobertura i els gruixos de terres per a plantació de
coberta vegetal i piscines, amb una alçada màxima de 1,50 m, així
com baranes fins a una alçada addicional de 1,00 m.
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La planta situada al nivell 127,70 es configura com un sòcol que té
accés des del carrer de Manuel Florentín i es divideix en dues franges
amb regulació diferent: la franja confrontant al carrer Manuel Florentín
(àmbit B en els plànols d’ordenació O2a i O2b), amb cota de planta
baixa 127,70 m i que computarà a efectes d’edificabilitat; i la franja
confrontant al carrer d’Apel·les Mestres (àmbit A en els plànols
d’ordenació O2a i O2b), que es considerarà sota rasant.



Per sota de la cota 131,50 l’edificació tindrà una ocupació màxima del 60% de
la parcel·la, amb les característiques següents:

L’alçada màxima de l’edificació serà de 9,15 m (PB+2). Per damunt de
l’alçada màxima s’admetran els elements que estableix l’article 251.3
de les NNUU del PGM

La cota de planta baixa d’aquesta edificació serà la 131,50 m

L’edificació s’ubicarà en la franja de 22,5 m d’amplada des del llindar
amb el carrer d’Apel·les Mestres, tal com s’indica en els plànols
d’ordenació O2a i O2b .

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 22/10/2019 08:54

Art. 13. Ordenació de l’edificació.

o







SIGNATURES

Art. 12. Zonificació

L’ordenació física de les edificacions es farà segons els paràmetres establerts per la present
Modificació i en allò que no estigui previst, seran d’aplicació supletòria les NNUU del Pla
General Metropolità aplicables al tipus d’ordenació d’edificació aïllada i zona 20a/10.

Art. 11. Condicions d’edificació

Secció II – Regulació de zones

Els sòls destinats als sistemes urbanístics de titularitat pública: vials i espais lliures es
regeixen pel que estableixen les normes urbanístiques del Pla General Metropolità.

Art. 10. Regulació dels sistemes

Secció I – Regulació de sistemes

2.3. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Cedir a l’Ajuntament el sòl qualificat d’espai lliure públic, clau 6b.

o

Obligacions del Polígon:

Ͳ

Cedir a l’Ajuntament el sòl qualificat de vial públic, clau 5.

Sostre màxim: 1.652,48 m²

Ͳ

o

Superfície: 3.936,45 m²

Ͳ

Per sobre de la cota 131,50 l’edificació tindrà una ocupació màxima del 30%
de la parcel·la, amb les característiques següents:

L’edificació s’ordenarà en dos nivells, d’acord amb la seva relació topogràfica amb
els carrers adjacents:

Ͳ

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
Data d'emissió: 22 de octubre de 2019 a les 9:04:36
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o

L’àmbit es desenvoluparà amb una parcel·la única
La separació de l’edificació a les llindes de la parcel·la haurà de respectar les
distàncies mínimes de 5 metres a vial i 3 metres a lateral

La densitat màxima serà de 6 habitatges

Ͳ
Ͳ

El sostre màxim serà de 1.686,68 m²

Ͳ
Ͳ

Els usos admesos seran els d’habitatge unifamiliar en filera, oficines i despatx
professional, així com el d’aparcament complementari.

Ͳ

ALTRES DADES

Les dades generals del Polígon d’Actuació Urbanística són les següents:

Les obres d’urbanització i les rasants s’han de definir i concretar mitjançant els
corresponents projectes d’urbanització que es tramitaran previs o simultanis als projectes de
reparcel·lació.

La Modificació delimita un Polígon d’Actuació Urbanística a desenvolupar pel sistema de
reparcel·lació i la modalitat de compensació bàsica, en un període de 4 anys. 

Art. 9. Sistema d’actuació urbanística

dels Projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització per al desenvolupament del Polígon, de
forma que es pugui executar efectivament.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Despeses derivades del Polígon d’Actuació: 392.525,60 €

Parcel·la mínima: 600 m²
Façana mínima de parcel·la: 16 m
Coeficient d’edificabilitat: 0,75 m²st / m²sòl
Ocupació màxima: 30%
Separacions a front-lateral-fons: 5 – 3 – 5 m

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 22/10/2019 08:54
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Si les parcel·les no es troben completament urbanitzades es descomptarà del valor del sòl les
despeses pendents.

Vc = Valor de la construcció en €/m² st edificable de l'ús considerat.

K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de
promoció immobiliària necessària per a la materialització de l'edificabilitat. El coeficient
K té amb caràcter general un valor d'1,40, però es pot reduir fins a un mínim d'1,20 en
certs casos, com el dels habitatges subjectes a un règim de protecció que fixi valors
màxims de venda que s'apartin de manera substancial dels valors mitjans del mercat
residencial.

Vv = Valor en venda del m²st d'edificació de l'ús considerat del producte immobiliari
acabat, calculat sobre la base d'un estudi de mercat estadísticament significatiu, en
€/m² st edificable.

VRS = Valor de repercussió del sòl en €/m²st edificable en l'ús considerat.

en què:

VRS = (Vv / K) - Vc

Els valors de repercussió del sòl dels sostres considerats en l'apartat anterior es determinen pel
mètode residual estàtic d'acord amb l'expressió següent:

Vs = Edificabilitat x Valor de Repercussió del Sòl (VRS)

Per tant, d’acord amb el Real Decreto 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, el valor s’obtindrà aplicant a l’ edificabilitat
de referencia, el valor de repercussió del sòl segons l‘ús corresponent, d’acord amb l’expressió
següent:

x
x
x
x
x

SIGNATURES

MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

El valor de les 3 parcel·les aptes per edificar 3 habitatges aïllats, hauria de ser equiparable al
valor d’una parcel·la única on es compatibilitzi el desenvolupament de 6 habitatges en filera i
una oficina, amb espais lliures mancomunats i/o individualitzats, descomptant el valor de les
despeses del Polígon d’Actuació.

a) Obres d’urbanització: 297.525,60 €
- Vials Raval i Manuel Florentín i voreres Apel·les M: 1.693,32 m² x 175 €/m² = 296.331,00 €
- Espai lliure públic: 39,82 m² x 30 €/m² = 1.194,60 €/m²
b) El cost de projectes d’obres i de planejament: 60.000,00 €
c) Les despeses de formalització d’inscripció en els registres públics: 5.000,00 €
d) Les despeses de gestió: 30.000,00 €

-

L’ordenació proposada no comporta un increment d’aprofitament però si un increment de la
densitat de l’ús residencial. Els propietaris del Polígon d’Actuació Urbanística que es delimita
hauran de fer front a una càrrega d’urbanització derivada de l’actuació.

Actualment, les finques privades dels titulars que plantegen la present modificació qualificades
de 20a/10, es poden parcel·lar en tres parcel·les aptes per a l’edificació ja que afronten amb el
carrer urbanitzat d’Apel·les Mestres i no estan inclosos en cap Polígon d’Actuació urbanística
pendent de desenvolupament. Per edificar-los caldria únicament cedir els terrenys que les
pròpies finques tinguin destinats a carrers, urbanitzar la franja afectada del carrer d’Apel·les
Mestres però sense ser necessari l’obertura del carrer de Manuel Florentín Pérez.

L’operació és viable econòmicament si els ingressos previstos per la venda del producte
immobiliari poden compensar la quantia de les càrregues urbanístiques i els beneficis que
s’exigeix a una promoció.

Codi per a validació: IEN2F-TU64R-52EK4
Data d'emissió: 22 de octubre de 2019 a les 9:04:36
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Els paràmetres urbanístics de la zona 20a/10 són els següents:

Les finques privades dels titulars que plantegen la present modificació tenen una superfície
total qualificada de 20a/10 de 2.202,87 m².

3.2.1. Valoració de les parcel·les qualificades de 20a/10 i situades al carrer d’Apel·les
Mestres 33 i 35 i al carrer de Manuel Florentín Pérez, 1E, 1F i 1H

3.2. COMPARATIVA RENDIMENT ECONÒMIC

ALTRES DADES

3.1. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER

D’acord amb l’article 99.1 del TRLU, les modificacions d’instruments de planejament general
que comportin un increment de la densitat de l’ús residencial han d’incloure una avaluació
econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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10

10

Casa adossada
amb zona
comunitària

10

10

Casa adossada
amb zona
comunitària

amb piscina
comunitària

Casa aïllada

Casa aïllada

0,2112

0,1715

0,0798

0,0611

0,1715

0,0863

Coef.
Antig.

480

425

492

371

425

489

Sostre
m²

1.590.000

1.350.000

1.980.000

1.600.000

1.800.000

2.100.000

3.942,27

3.610,89

3.349,11

3.910,98

4.118,55

4.465,48

4.198,58

Preu unitari
€/m² st

224,13 €

MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

1.718,31 €

Parcel·la única amb 6 habitatges en filera
Sostre màxim: 1.652,48 m²
Separacions a carrer i lateral: 5 i 3 m

15

Per a la tipologia d’habitatges unifamiliars en filera es realitza un estudi de mercat d’habitatges
de tipus i mida assimilables als previstos pel planejament. Cal esmentar en primer lloc que el
valor del sòl s’assimila al d’habitatges unifamiliars, malgrat que una part minoritària es preveu

Cal esmentar en primer lloc que el valor del sòl s’assimila al d’habitatges unifamiliars, malgrat
que una part minoritària es preveu destinar-la a oficines.

Per l’aplicació d’aquest mètode és precís establir el Valor de Venda (Vv) en base al mercat
existent d’immobles en estat finalitzat, és a dir, amb l’edificació ja construïda.

Valor en venda (Vv)

x
x
x

Els paràmetres urbanístics de la zona 20a/10* són els següents:

La parcel·la resultant de la futura reparcel·lació té una superfície total qualificada de 20a/10* de
2.203,31 m².

3.2.2. Valoració de les parcel·la qualificada de 20a/10* situada entre els carrers d’Apel·les
Mestres, núm. 33 i 35 i de Manuel Florentín Pérez, núm. 1

Valor del sòl: 1.813.399,84 € - 165.000,00 € = 1.648.399,84 €

Valor del sòl urbanitzat

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 22/10/2019 08:54

Total

Honoraris tècnics i permisos (15%):

El cost real dels habitatges aïllats per m² i sobre rasant és de 1.494,19 € (font BiR)

Desviament dels serveis que travessen la parcel·la: 60.000 €

Ͳ

Despeses totals d’urbanització: 35.000 € + 70.000 € + 60.000 € = 165.000 €

Arranjament de les rasants, talussos i impermeabilització del límit amb la prolongació
del carrer Manuel Florentín: 700 m² x 100 €/m² = 70.000 €

Urbanització de l’ampliació del carrer Apel·les Mestres: 200 m² x 175 €/m² = 35.000 €

Ͳ

Ͳ

Es preveuen les despeses d’urbanització següents:

Costos d’urbanització

Caldrà urbanitzar l’ampliació de la vorera del carrer d’Apel·les Mestres que se cedirà en el
tràmit de la llicència d’obres com a afectació de vial.

VS = 1.652,15 m² st x 1.097,60 €/m² st = 1.813.399,84 €

SIGNATURES

Valor de la construcció

Hem aplicat un cost d'intermediació -ja que la majoria de testimonis no són anuncis directes de
propietaris i, per tant, porten implícits el cost de gestió de qui els anuncia- i un coeficient
d’antiguitat i d’estat de conservació (annex II del Reglament de valoracions de la Llei del Sòl,
RD 1492/2011, de 24 d’octubre).

VALOR PROMIG

Vanguardia

Habitaclia,la

Habitaclia

5

6

Habitaclia

4

Fotocasa

Habitaclia,

10

Casa adossada
amb zona
comunitària

Habitaclia,
Fotocasa

2

3

10

Casa aïllada amb
piscina
comunitària

Gestió
%

Preu €
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Habitaclia

Tipus

ALTRES DADES

1

Font

Edificabilitat: 0,75 m² st / m² sòl x 2.202,87 m² = 1.652,15 m²

Valor del sòl

Per l’aplicació d’aquest mètode és precís establir el Valor de Venda (Vv) en base al mercat
existent d’immobles en estat finalitzat, és a dir, amb l’edificació ja construïda.

Per a la tipologia d’habitatges unifamiliars aïllats de superfície similar als que podrien construir
en aquestes parcel·les, es realitza un estudi de mercat.

Valor de repercussió del sòl
VRS = (3.942,27 €/m² st / 1,4) – 1.718,31 €/m² st = 1.097,60 €/m² st

Valor en venda (Vv)

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Casa en
filera
Casa en
filera

0,2031

0,2031

0,2031

0,2031

0,2031

0,2031

Coef.
Antig.

187

187

180

336

305

305

Sostre
m²

760.000

795.000

855.000

850.000

900.000

890.000

Preu €

3.873,52

4.400,64

4.603,31

5.143,25

2.739,20

3.195,12

3.159,62

203,75 €
1.562,10 €

MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

16

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 22/10/2019 08:54

Valor del sòl: 2.031.943,40 € - 392.525,60 € = 1.639.417,80 €

Valor del sòl urbanitzat

D’altra banda, el impostos corresponents a la nova edificació compensaran les despeses
derivades d’aquestes.

L’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques és absolutament favorable.
Actualment, l’obertura del carrer no està inclosa en cap Polígon d’actuació urbanística i li
correspon a l’administració.

3.3. IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES FINANCES
PÚBLIQUES
SIGNATURES

Tal com s’ha calculat anteriorment, les despeses derivades del Polígon d’actuació són les
següents: 392.531,00 €

Despeses d’urbanització

1.686,68m² x 1.204,70 €/m² st = 2.031.943,40 €

Sostre màxim: 1.686,68m²

Valor del sòl

VRS = (3.873,52 €/m² st / 1,4) – 1.562,10 €/m² st = 1.204,70 €/m² st

Valor de repercussió del sòl

Total

Honoraris tècnics i permisos (15%):

El cost real dels habitatges en filera per m² i sobre rasant és de 1.358,35 € (font BiR)

Valor de la construcció

Hem aplicat un cost d'intermediació -ja que la majoria de testimonis no són anuncis directes de
propietaris i, per tant, porten implícits el cost de gestió de qui els anuncia- i un coeficient
d’antiguitat i d’estat de conservació (annex II del Reglament de valoracions de la Llei del Sòl,
RD 1492/2011, de 24 d’octubre).

10

10

10

Casa en
filera

VALOR PROMIG

6

Habitaclia

5

Habitaclia

Habitaclia

4

10

Casa en
filera

10

10

Gestió
%
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Habitaclia

Habitaclia,

Habitaclia

Casa en
filera
Casa en
filera

Tipus

Com es pot comprovar, el valor del sòl urbanitzat obtingut és pràcticament idèntic al del sòl en
la seva situació actual, calculat al punt anterior.



ALTRES DADES

3

2

1

Font

Preu unitari €/m²
st

destinar-la a oficines, perquè aquesta oficina s’assimila al despatx professional que s’admet en
les veïnes zones unifamiliars, d’on s’han obtingut les mostres.
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MPGM entre els carrers Apel·les Mestres i Manuel Florentín. Esplugues de Llobregat

- Qualificar d’espai lliure públic la superfície de sòl que correspongui.

17

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, les polítiques
d’urbanisme han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la
planificació, l’execució i l’avaluació urbanístics.

7. IMPACTE DE GÈNERE

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 22/10/2019 08:54

- Adquirir gratuïtament el sòl destinat a vial.

- Preservar el carrer del Raval i urbanitzar els sòls destinats a vials



Per aquest motiu, no és necessària la memòria social establerta a l’article 59.1h, de l’esmentat
text legal.

Els objectius d’aquesta modificació del PGM no inclouen la producció d’habitatges protegits ni
reserves de sòl a que fa referència l’article 34.3 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, atès que no augmenta el sostre previst al
planejament vigent.

6. MEMÒRIA SOCIAL

La Modificació delimita un polígons d’actuació a desenvolupar pel sistema de reparcel•lació i la
modalitat de compensació bàsica, en un període de 4 anys.

D’acord amb l’article 99.1 del TRLU, les modificacions d’instruments de planejament general
que comportin un increment de la densitat de l’ús residencial han d’incloure la previsió de
l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució,
el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació.

5. AGENDA O PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL PLA

SIGNATURES

2. Objectius de la protecció ambiental:

- La dificultat d’obtenir el sòl per a la prolongació del carrer de Manuel Florentín Pérez.

- El carrer de Manuel Florentín Pérez sense sortida.

- L’existència del carrer del Raval, tram de l’antiga Via Augusta i de l’antiga carretera de
Madrid.

1. Descripció dels aspectes i elements rellevants de l’àmbit:

L’anàlisi i la diagnosi s’estructura en tres apartats:

ȱ

4.4. ANÀLISI I DIAGNOSI DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA
SITUACIÓ DELS VECTORS AMBIENTALS

La Modificació actual no comporta cap modificació substancial de les estratègies previstes al
PGM. La proposta no altera la classificació del sòl no urbanitzable i, els canvis de qualificació
que es produeixen, no tenen efectes significatius sobre el medi ambient. És per això que es
considera que no cal sotmetre-la a avaluació ambiental.ȱ

L’objecte principal és l’ordenació del territori amb una proposta més adequada a les
preexistències, millorant la xarxa viària local i possibilitant la urbanització de l’àmbit.

4.3. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

D’acord amb la Llei 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, les modificacions
del Pla que no comportin cap modificació substancial de les estratègies, les directrius i les
propostes del pla i que no puguin produir diferències apreciables en les característiques dels
efectes previstos sobre el medi ambient, no cal sotmetre’ls a avaluació ambiental.

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes.

- Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Adoptar durant l’execució mesures respectuoses amb el medi ambient (minimitzar
obertura d’accessos, controlar inestabilitats, tractament dels materials d’enderroc, evitar
pols i vessaments de substàncies contaminants, sistemes constructius amb poc
impacte ambiental, sistemes energètics eficients, etc.).

Ͳ
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En definitiva, la proposta no produeix diferències apreciables en les característiques dels
efectes previstos sobre el medi ambient. Els canvis de qualificació que es produeixen, no tenen
efectes negatius sinó al contrari ja que s’ajusten a les preexistències i preserven tots els
elements rellevants de l’àmbit.

ȱ

Realitzar una xarxa viària que tingui continuïtat.
Realitzar una ordenació de volums que sigui respectuosa amb el paisatge urbà
actual.

Ͳ

Mantenir el tram existent de l’antiga Via Augusta i urbanitzar-lo.

Ͳ

Ͳ

3. Criteris ambientals de la proposta de modificació:

ALTRES DADES

4.2. LEGISLACIÓ VIGENT

El Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, qualifica de zona
edificable el carrer del Raval, antiga Via Augusta, i qualifica de vial la prolongació del carrer de
Manuel Florentín Pérez però no preveu cap polígon pel seu desenvolupament. Això fa que
aquest sòl que és un antic vial públic no reconegut pel PGM o el que si ho ha de ser en el
futur, no es desenvolupi i generi un racó que no garanteix la seguretat i la salubritat pròpia de la
resta d’indrets del municipi.
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Els objectius d’aquesta modificació del PGM, no inclouen nova classificació de sòl urbà o
urbanitzable, a que fa referència l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, ni cap altre dels projectes
enumerats a l’apartat 3 de l’article esmentat.

Històric 1961

Històric 1920

i.1b

i.1a

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES

8. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

Per una altra banda, la Modificació contribueix a resoldre un lloc de pas que actualment està
sense urbanitzar ni il·luminar. Aquests tipus d’espais generen altes percepcions d’inseguretat,
un problema que afecta de forma molt més intensa les dones. Un cop s’executin les previsions
de la Modificació, la prolongació del carrer Manuel Florentín i la seva unió amb la via Augusta
permetrà fer aquest recorregut de vianants de forma segura a través d’un carrer amb tots els
serveis.

Per una banda, introdueix certa barreja d’usos en un entorn eminentment residencial, apropant
així l’activitat econòmica i els llocs de treball als usos residencials i donant opcions a modes de
mobilitat més sostenible, que utilitzen de forma majoritària les dones.

En la mesura del seu abast limitat, la present Modificació contribueix a la igualtat efectiva,
principalment en dos aspectes.
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