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Objecte del document

L’objecte del present document és la Modificació Puntual 2 del Pla General Metropolità en la Unitat
d’actuació del C. del Carme – Av. De Cornella, i té com a finalitat l’ajust de l’ordenació d’aquesta
zona per tal d’afavorir al seu desenvolupament i garantir la seva viabilitat econòmica.
1.2

Emplaçament de l’actuació

La present Modificació Puntual engloba els terrenys de la part nord de la Unitat d’Actuació del C. del
Carme – Av. de Cornellà, que es corresponen amb la part de la Unitat d’Actuació pendent
d’executar.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

L’àmbit, de 7.064,10m², té forma irregular i limita:
-

al nord-oest, amb l’Avinguda de Cornellà;

-

al nord-est, amb dues illes de sòl urbà residencial i el carrer de Francesc Llunell;

-

al sud-est, amb el carrer Josep Miquel Quintana;

-

i al sud-oest, amb l’illa d’equipament del mercat i una illa de sòl urbà residencial;

La cota altimètrica mínima de l’àmbit és de 82,40 metres i la màxima de 84,67 metres; i podem
considerar que el terreny es quasi pla, ja que, degut a la seva dimensió, la pendent és gairebé nul·la.

Actualment en l’àmbit hi ha els següents usos: equipament (mercat), residencial, zona verda, vialitat i
aparcament per a vehicles.
Pel que fa a les edificacions, dins de l’àmbit hi ha habitatge unifamiliar aïllat en la part nord i una
edificació provisional on s’ubica el mercat municipal, situada a l’extrem de la rambla del carrer del
Carme.

Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà

9

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Projecte: Projecte - 2248/2018/9

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XXX70-DSAWE-T28Q5
Data d'emissió: 26 de noviembre de 2019 a les 8:07:38
Pàgina 10 de 150

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

1.3

Estructura de la propietat

1.3.1

Relació dels titulars actuals de les finques
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Es detalla a continuació la relació dels titulars actuals de les finques que conformen l’àmbit objecte
d’aquesta Modificació Puntual:
FINQUES

REFERÈNCIA
CADASTRAL

FINCA
REGISTRAL

SUPERFÍCIE

FINCA 13

URSULA-FREDERIKE-GERTRUD RUHNAU

3608113DF2830H

1397

874,50 m²

12,38%

FINCA 17

AJUNT. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

3607217DF2830F

636

242,00 m²

3,43%

FINCA 18

3607218DF2830F

1774 i 1775

534,00 m²

FINCA 19

3607219DF2830F

1773

283,50 m²

FINCA 20

3607220DF2830F

627

492,00 m²

3607221DF2830F

634

492,00 m²

FINCA 22

3607222DF2830F

607

340,00 m²

FINCA 23

3607223DF2830F

4495

361,00 m²

3607228DF2830F

1038

Sist. Viari

Sist. Viari

FINCA 21

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

PROPIETARI

ALISEDA S.A.U.

FINCA 28 (*)
SISTEMA VIARI

AJUNT. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TOTAL

45,65%

722,50 m²
2.722,60 m²

38,54%

7.064,10 m²

100,00%

(*) Antigues finques 14, 15 i 16 corresponents al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 56, 58 y 60.


1.3.2

Relació dels titulars anteriors

Segons l’establert en el Decret legislatiu 1/2010 (modificat per la Llei 3/2012), no es necessària la
incorporació de la relació de les persones propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques
afectades, ja siguin públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de
modificació, i als títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, ja que no es tracta d’una
modificació del planejament urbanístic general que comporti un increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos.

1.4

Planejament general vigent

El planejament vigent és el “Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana” (PGM), aprovat
definitivament en data 14 de juliol de 1976, i les posteriors modificacions puntuals d’aquest document.
I més concretament, per a l’àmbit objecte d’aquest document, el planejament vigent és la
“Modificació Puntual del Pla General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació del
Carrer Carme – Avinguda de Cornellà”, aprovada definitivament en data 22 de juliol de 2008.

1.4.1

Articles normatius d’aplicació

1.4.1.1 Articles de les Normes Urbanístiques de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità
A continuació s’incorporen els articles de les Normes Urbanístiques de la “Modificació Puntual del Pla
General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda de
Cornellà”:
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1.4.1.2 Claus urbanístiques d’aplicació
L’àmbit de la present Modificació Puntual inclou les següents qualificacions:
-

Clau 5 – Sistema viari bàsic

-

Clau 6b – Parcs i jardins urbans (Sistema general d’espais lliures)

-

Clau 18 – Zona subjecta a ordenació volumètrica

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

A continuació s’incorporen els articles de PGM corresponents a les citades claus urbanístiques:
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A continuació s’adjunta un resum dels paràmetres normatius (superfície i sostre) de l’àmbit que
configura la present modificació puntual. Com ja s’ha exposat en apartats anteriors, l’àmbit de la
present modificació puntual es correspon amb la part de la Unitat d’Actuació del Carrer del Carme –
Avinguda de Cornellà que resta pendent d’executar i urbanitzar.

Unitat d’Actuació C.Carme-Av.Cornellà

ZONIFICACIÓ

Àmbit MP Unitat d’Actuació C.Carme-Av.Cornellà

Superfície

Sostre

Clau 5 - Sistema viari bàsic

3.766,42 m²s

53,32%

Clau 6b - Sistema d'espais lliures

2.218,44 m²s

31,40%

TOTAL SISTEMES

5.984,86 m²s

84,72%

Clau 18 - Zona ordenació volumètrica

1.079,24 m²s

15,28%

7.814,70 m²st

100,00%

TOTAL ZONES

1.079,24 m²s

15,28%

7.814,70 m²st

100,00%

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.064,10 m²s

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%
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La present Modificació Puntual s’ha redactat d’acord amb l’ordenament jurídic vigent en matèria
urbanística:
-

Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana (PGM), aprovat definitivament en data 14 de
juliol de 1976.

-

Projecte de modificació del Pla General Metropolità en el sector comprès per l’avinguda de
l’Electricitat, carretera de Cornellà, carrer Carmen, avinguda Isidre Martí, Autopista i carrer
Àngel Guimerà, d’Esplugues de Llobregat”, aprovat definitivament el 11 de gener de 1994.

-

Modificació Puntual del Pla General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació
del Carrer Carme – Avinguda de Cornellà”, aprovada definitivament en data 22 de juliol de
2008 (MP PGM).

-

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
(TRLUC)

-

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

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC)

-

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.

-

Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana.

-

La resta de normativa sectorial que li sigui d’aplicació.

1.5.1

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
Article 96. Modificació de les figures del planejament urbanístic
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta
a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin
per reglament i les particularitats següents:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial
de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament
afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliure, zones verdes o
d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en
el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la
modificació.
c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic 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 ja establerts, resten subjectes a les particularitats que
estableixen els articles 99 i 100.
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels
articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de
delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès
supramunicipal que es refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament
derivat expressament identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit
d’informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit
territorial respectius s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de
la proposta de modificació aprovada inicialment.
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Article 97. Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic
1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos
públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha
de denegar-la.
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa
sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els
supòsits següents:
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o
de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el
supòsit a que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de
titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de
titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic
de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que
objectivament en legitimin la modificació.
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b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació establert
pel planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible.
c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el
planejament territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o
estratègic, d’acord amb les normes d’ordenació territorial.
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es
considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en
els supòsits següents:
Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix
l’article 98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels
espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals.
Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en
compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema
d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les
justificacions que estableix aquesta llei.
Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats
d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels
equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de
destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic.
Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor
qualitat o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació.
Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de
sòls que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments
d’altres sòls de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat
pública dels sòls abans que la modificació sigui executiva.
3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a
permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions
preexistents, si comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació
d’espais privats inedificables, han de justificar:
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució.
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes
urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat
del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit.
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de
les edificacions veïnes, quan es redueix la distància aquestes edificacions.
4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns
esmentats no computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies
mínimes de l’edificació als límits de la parcel·la, a d’altres edificacions o a la via pública.
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Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
Article 117. Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de
qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del
sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix
l’article anterior.
2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència
del seu contingut i abast, comporta llur modificació.
3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment
que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d’ordenació
urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a
l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que
preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments
el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació.
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Article 118. Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de
planejament urbanístic
1. Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur
finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol
cas, han de:
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que
s’introdueixen.
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes
urbanístiques objecte de modificació.
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents.
d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais lliures
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de la Llei
d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d’aplicació el
què estableix l’article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d’un
àmbit de sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme, tant si comporten com si no
increment d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat article 94.4.
2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública no
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais
lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei d’urbanisme.
3.Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús residencial,
sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves complementàries que
estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment de densitat es destini a
habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi
el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70m2 al sostre amb aquesta
destinació.
4. Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar
l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha
d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho
estableixi la legislació vigent.
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Consideracions prèvies

Segons el PLANEJAMENT VIGENT, “Modificació Puntual del Pla General Metropolità pel
desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda de Cornellà”, la proposta de
la unitat d’actuació comportava:
-

per una part, el desenvolupament de l’àmbit, amb la compleció de la trama urbana;

-

i per altra part, un complement de l’ordenació amb l’execució de l’aparcament sota la
plaça.

En el moment que es va aprovar el planejament que actualment regula l’àmbit (any 2008),
l’aparcament no es podia considerar una càrrega, sinó una activitat complementaria, que es volia
executar de forma simultània amb les illes d’aprofitament privat, i que partia d’unes determinades
premisses de capacitat i ubicació.
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Inicialment l’aparcament, de 600 places, es va establir per conveni per donar compliment a l’obligació
de disposar de dos places d’aparcament per habitatge i la resta com a reserva dotacional; fixant la
condició que la part que s’ubiqués sota sòl públic, hauria de ser objecte de la corresponent concessió
administrativa.
Analitzant la SITUACIÓ ACTUAL, ens trobem que:
-

El planejament vigent preveu una ordenació impossible d’executar, ja que la proposta
edificatòria (torre de 11 plantes i un voladís de 10 a 15 metres de la meitat de l’edifici)
implica que, pels sobre-costos constructius, la unitat d’actuació sigui inviable.

-

L’aparcament, en la situació actual, passa de ser una “oportunitat” de mutu interès pel
promotor i l’administració a una càrrega.

Segons l’exposat, la conclusió final passa per:

2.2

-

Admetre que l’execució de la unitat d’actuació es prioritària per tal de completar la trama
urbana en la part central del municipi.

-

L’execució de la unitat d’actuació és una oportunitat urbanística de generar un nou pol
urbà i completar l’eix cívic previst en el planejament vigent.

-

La viabilitat de l’execució de la unitat passa per un equilibri entre els drets i les obligacions,
doncs en la situació actual no es pot suportar l’execució de la mateixa.

Objectius de la modificació puntual

Els objectius de la proposta de la Modificació Puntual 2 del Pla General Metropolità en la Unitat
d’actuació del C. del Carme – Av. De Cornella, per tal d’afavorir al seu desenvolupament i garantir la
seva viabilitat econòmica, són els següents:
-

Ajustar la zonificació i els requeriments funcionals establerts en la Unitat d’Actuació en base a
criteris que justifiquin la seva viabilitat econòmica segons valors actuals, amb una ordenació
de l’edificació que permeti completar el teixit urbà de la banda est del carrer del Carme, i
amb un anàlisi exhaustiu sobre l’edificació destinada a soterrani-garatge.

-

Adaptar el planejament vigent a les preexistències del lloc i al futur trasllat del mercat
municipal, donant continuïtat i potenciant la rambla existent, entenent l’últim tram d’aquesta
no com un espai de comunicació viària sinó de comunicació transversal entre l’espai lliure
proposat i el nou mercat.

-

Respectar la proposta d’ordenació de l’edifici del nou mercat detalla en el document de la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació dels sectors on s’ubiquen els mercats
municipals de la Plana i Can Viladet, aprovada definitivament el 30 d’octubre de 2007.
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Per assolir els citats objectius, es proposen els següents ajustos en la present modificació puntual:
1. Delimitació de l’àmbit subjecte a modificació del planejament.
2. Ajust de les alineacions.
3. Ampliació dels espais lliures.
4. Ajust del sistema viari.
5. Reconsideració de l’aparcament.
6. Divisió de l’àmbit en dos polígons.

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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7. Definició de l’ordenació volumètrica

2.3

Descripció de la proposta

2.3.1

Delimitació de l’àmbit subjecte a modificació del planejament

L’àmbit de la present modificació puntual, com ja s’ha exposat en la memòria informativa, engloba els
terrenys de la part nord de la Unitat d’Actuació del C. del Carme – Av. de Cornellà pendents
d’executar, i que tenen una superfície de 7.064,10m².
Aquests terrenys queden delimitats:
-

al nord-oest, per l’Avinguda de Cornellà;

-

al nord-est, per dues illes de sòl urbà residencial i el carrer de Francesc Llunell;

-

al sud-est, pel carrer Josep Miquel Quintana;

-

i al sud-oest, per l’illa d’equipament del mercat i una illa de sòl urbà residencial;

2.3.2

Ajust de les alineacions

Les zones d’aprofitament (públic i privat) previstes en el planejament vigent (“Modificació Puntual del
Pla General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda
de Cornellà”), es delimiten en continuïtat amb les illes residencials ja consolidades, ubicades al límit
nord-est de l’àmbit, amb l’objectiu de permetre la compleció d’aquestes, generant la façana davant
del nou mercat municipal, en el punt de connexió del carrer del Carme amb l’Avinguda de Cornellà.
Aquestes zones d’aprofitament quedaven delimitades en la part posterior per les illes residencials, i en
la part frontal per l’alineació dels 50 metres de la rambla prevista en el carrer del Carme, fet que
condicionava molt la seva dimensió i forma, de manera que:
-

la zona resultant ubicada més al sud tenia una forma triangular, amb un dels seus extrems amb
una dimensió tant reduïda que feien inviable la construcció de cap edifici en aquest extrem,
dificultant la compleció de l’illa i provocant que part de la mitgera existent acabés al
descobert;

-

i la zona ubicada al nord havia d’incloure el sostre que no es podia materialitzar en la zona
sud, generant un edifici d’onze plantes d’altura, que ubica les sis plantes superiors de l’edifici
en un voladís de 10-15 metres sobre el vial.

En base a l’exposat, es considera que la proposta d’ordenació, segons les zones d’aprofitament
definides pel planejament vigent, fa inviable el desenvolupament del sector, tant pel seu cost de
construcció en la situació econòmica actual, com la difícil execució i compleció de les illes residencials
existents.
En el present document es proposa la racionalització de l’edificació mitjançant la reordenació de la
mateixa, amb l’ampliació de la superfície destinada a zona d’aprofitament (públic i privat), però
mantenint el sostre màxim definit pel planejament vigent.
Aquesta nova ordenació manté la ubicació de les zones d’aprofitament en continuïtat amb la illes
residencials existents, permeten completar el teixit urbà; però en la illa situada més al sud modifica el
seu límit en la part frontal (carrer del Carme), adaptant-se a l’alineació resultant de la connexió de línia
de façana de les l’illa situada a l’est de carrer del Carme (al sud de l’àmbit), i la de l’illa situada a l’est
de l’avinguda de Sant Martí (al nord de l’àmbit); garantint un aprofitament real d’aquest sòl com a sòl
edificable.
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Aquesta alineació millora la transició entre la secció viaria del carrer del Carme i la de l’avinguda de
Sant Martí, mantenint la comunicació visual al llarg de l’eix que formen aquestes dues vies.

2.3.3

Ampliació dels espais lliures

L’entorn de l’àmbit de la present modificació puntual, a part de la seva ubicació limitant amb una de
les principals vies de comunicació del municipi, l’avinguda de Cornellà, es caracteritza per la futura
ubicació del mercat municipal (actualment ubicat de forma provisional dins de l’àmbit) en l’extrem
nord-oest del carrer del Carme, limitant amb l’àmbit de modificació.
Aquesta singularitat fa que es replantegi la secció viaria tipus rambla prevista al llarg del tot el carrer
del Carme per tal de donar major continuïtat a nivell peatonal a la rambla i generar una connexió
transversal entre l’espai públic (espais lliures) i el nou mercat.
Aquesta proposta es concreta amb la creació d’una gran plaça (Plaça del Mercat) a l’extrem nord del
carrer del Carme, que permeti que el mercat gaudeixi d’un espai lliure de comunicació amb la ciutat i
on poder realitzar puntualment aquesta activitat a l’exterior (mercat setmanal, mercat de nadal,...),
generant una nova centralitat urbana, dotada d’importants infraestructures de transport gracies a la
seva ubicació respecte l’Avinguda de Cornellà.
Aquesta nova plaça servirà d’element de transició entre dos seccions viaries, la tipus rambla del carrer
del Carme i la tipus bulevard de l’Avinguda d’Isidre Martí, generant un pol d’atracció que potenciarà
la via cívica formada per aquests dos vials i proposada en el planejament vigent.
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Ajust del sistema viari

L’eix viari format pel carrer del Carme i l’Avinguda d’Isidre Martí estan previstos pel planejament vigent
(“Projecte de modificació del Pla General Metropolità en el sector comprès per l’avinguda de
l’Electricitat, carretera de Cornellà, carrer Carmen, avinguda Isidre Martí, Autopista i carrer Àngel
Guimerà, d’Esplugues de Llobregat”, aprovat definitivament el 11 de gener de 1994), com una via
cívica que connecta en direcció nord-sud el teixit urbà del municipi.
En base a la consideració d’aquesta via com a eix cívic, i la importància de la creació de la nova
plaça vinculada al mercat, en el proposta de modificació puntual es potencia l’espai lliure sobre el
sistema viari, eliminant el transit rodat en l’extrem nord del carrer del Carme, però tenint en compte la
possible afectació que això pugui tenir a nivell de mobilitat.
En aquest sentint, en el “ANNEX 3 – ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA” del present
document s’incorpora l’estudi i anàlisis de les implicacions que comportaria la proposta plantejada a
nivell de mobilitat en vehicle privat, en transport públic, en bicicleta i a peu; i en el qual es conclou que
la proposta presenta més avantatges que inconvenients, i que no genera cap afectació a nivell de
mobilitat.
Els canvis plantejats a nivell de mobilitat, pel que fa al transit rodat, respecte la situació actual són els
següents:
-

la connexió del carrer del Carme amb l’avinguda de Cornellà es realitzarà a través del carrer
de Josep Miquel Quintana.

-

el carrer de Francesc Llunell passarà a ser de transit restringit pels veïns, els quals accediran des
del carrer Josep Miquel Quintana/ carrer del Carme, i sortiran a través de carrer del Doctor
Manuel Riera i Piera.

-

l’accés rodat a l’illa d’aprofitament situada més al sud es permetrà, als veïns i als serveis
d’emergència, de forma puntual a través de la plaça proposada. L’accés a l’aparcament, el
qual s’ubicarà soterrat sota la nova plaça i sota l’edifici, es realitzarà a través de les rampes
que es prevegin en el plaça.

Per a l’accés a l’aparcament del Mercat Municipal, situat al sud oest de l’àmbit, és qualifica com a
sistema viari els terrenys de connexió entre la rampa de l’aparcament del mercat i el carrer de
Josep Miquel Quintana.
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Reconsideració de l’aparcament

El planejament vigent també preveia per aquest àmbit la construcció d’un aparcament, mitjançant la
fórmula de concessió administrativa, distribuït en tres plantes soterrani i ubicat entre el sòl públic del
final del carrer del Carme i el sòl privat de les illes d’aprofitament.
En la proposta es manté la configuració de l’aparcament requerida al planejament vigent, encara
que adaptada a la divisió poligonal que la fa viable.
Es proposa situar l’aparcament d’ús privat dels habitatges distribuït entre les plantes soterrani sota de
cada un dels edificis i sota la plaça.
Les places d’aparcament necessàries, es calcularan segons l’establert en l’Article 298. Previsió
d’aparcaments als edificis del PGM (segons els paràmetres establerts per al municipi de Barcelona), en
funció de la superfície construïda de cada habitatge:
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Pel que fa al número de places d’aparcament de la proposta, a nivell orientatiu, i segons la proposta
indicativa de l’edificació (plànol O.6a), s’obté un total de 400 places d’aparcament, 379
corresponents a l’illa A i 21 corresponents a l’illa B.
Si es considera l’aparcament de les dos illes, s’obté un rati de 1,28 places d’aparcament per habitatge
(99 places) situades sota els edificis, i 301 places d’aparcament restants per dotar de més d’una plaça
els habitatges previstos en cada una de les illes o incrementar la oferta de places d’aparcament de
l’entorn.

2.3.6

Divisió de l’àmbit en dos polígons

Els terrenys de titularitat privada que configuren l’àmbit es troben en dues situacions urbanístiques
diferenciades. Per una part hi ha els terrenys actualment ocupats pel mercat i l’aparcament, que un
cop aquest es traslladi quedaran sense cap tipus d’ús; i per altra part, hi ha l’habitatge unifamiliar
ubicat a l’extrem nord-est de l’àmbit.
La proposta de Modificació Puntual planteja la divisió de l’àmbit en dos polígons: un que inclouria la
part dels terrenys ocupats pel mercat i la vialitat de l’entorn (Polígon 1), i l’altre la parcel·la de
l’habitatge existent i la vialitat que l’envolta (Polígon 2).
Aquesta divisió permetria fraccionar el desenvolupament de l’àmbit en dues fase, per tal que
s’adaptés a la realitat urbanística dels terrenys que el configuren i a les necessitats dels diferents
propietaris que l’integren, amb l’objectiu final d’aconseguir el màxim consens en el desenvolupament.
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La divisió de l’àmbit en dos polígons i el repartiment del sostre entre ells respon als següents criteris:
-

S’ha de garantir la correcta mobilitat de la zona, pel que la distribució del sistema viari entre els
dos polígons s’ha realitzat de forma que la circulació de vehicles estigui assegurada en tot
moment.

-

Es preveu que es desenvolupi primer el Polígon 1, de forma que es garanteixi en aquesta
primera fase la connexió a nivell peatonal del carrer del Carme amb l’avinguda de Cornellà a
través de la nova plaça prevista.

-

Els dos polígons han d’estar equilibrats a nivell de beneficis i càrregues; pel que la distribució
del sostre entre els polígons s’ha fet en base a les càrregues de cada un d’ells, i no de forma
proporcional a la superfície amb dret a aprofitament de cada polígon.

-

Per garantir en tot moment els drets dels propietaris i reduir les afectacions que podria suposar
l’execució del planejament, amb la divisió de l’àmbit s’ha distribuït el sostre i tipologies de
forma que en el polígon 2 quedi com a únic propietari el de l’actual habitatge per tal que
pugui decidir independentment quan desenvolupar el polígon, sense que això afecti al
desenvolupament de la resta de l’àmbit.
Per aquest motiu, la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic de la totalitat de l’àmbit s’ha
ubicat en el polígon 1, que es preveu que sigui el primer en desenvolupar-se.

-

2.3.7

Seguint el criteri anterior, s’han distribuït les diferents tipologies edificatòries de forma que:
o

En el polígon 1 s’emplaça la totalitat del sostre de protecció pública, el qual
s’adjudicarà a l’Ajuntament com a part de la cessió del 10% de l’Aprofitament
urbanístic, més la part corresponent del sostre lliure.

o

En el polígon 2 s’ubica la part que li correspon de sostre lliure.

Definició de l’ordenació volumètrica

L’ordenació volumetria de l’edificació, com ja s’ha exposat en apartats anterior, s’ha de realitzar de
forma que permeti la compleció de les illes residencials ja consolidades ubicades al límit nord-est de
l’àmbit, generant la façana davant del nou mercat municipal, en el punt de connexió del carrer del
Carme amb l’Avinguda de Cornellà.
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Amb aquest objectiu es proposa una ordenació que recull les altures de les edificacions existent en
l’entorn, donant una imatge de continuïtat a la façana de les diferents illes al carrer del Carme, i amb
una volumetria que permet crear una façana singular davant de la plaça del mercat, al mateix temps
que obre l’espai públic de la plaça cap a l’avinguda de Cornellà.
Aquesta ordenació es concreta en l’illa A (polígon 1), mitjançant un gàlib en planta i alçat, amb una
edificació esglaonada que va de planta baixa i quatre plantes pis més àtic a planta baixa i sis plantes
pis més àtic. En l’illa B (polígon 2), a través també del gàlib en planta i alçat, es defineix una ordenació
amb dos nivells: planta baixa i cinc plantes pis més àtic, en la façana a l’avinguda de Cornellà, i planta
baixa i tres plantes pis més àtic, en la façana al carrer de Francesc Llunell.
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2.4

Justificació del compliment de la normativa urbanística vigent

En aquest apartat s’analitzaran els diferents paràmetres urbanístics de la proposta de la present
modificació i es compararan amb la normativa urbanística vigent, “Modificació Puntual del Pla
General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda de
Cornellà”(MP PGM), justificant el seu compliment.
2.4.1

Edificabilitat màxima del sector i cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic

En la present proposta es manté el sostre màxim definit en la MP PGM, que és de 7.814,70m², i que es
distribueix entre els dos polígons en que es proposa dividir l’àmbit:
- Polígon 1 : 6.761,51 m² sostre
- Polígon 2 : 1.053,19 m²sostre
Pel que fa a la cessió de 10% l’aprofitament urbanístic de la totalitat de l’àmbit (781,47 m²sostre), tal
com s’ha exposat en apartats anteriors, es concentra tota en el polígon 1, ja que es preveu que sigui el
primer en desenvolupar-se.
2.4.2

Reserva de sostre per habitatges de protecció pública

En la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació
del Carrer Carme – Avinguda de Cornellà” respecte el planejament anterior, es va incrementar
l’edificabilitat de l’àmbit en 2.667,35 m² de sostre.
Per aquest motiu, i en aplicació de l’establert en l’article 57.3 del TRLUC, es va preveure la reserva del
30% de l’increment del sostre per habitatges de protecció, 20% per habitatges de règim general i 10%
per habitatges de preu concertat.
En la proposta es manté aquesta reserva per habitatges de protecció pública, la qual es concreta en:
- Habitatges de protecció de règim general (HPO) : 533,47 m² de sostre.
- Habitatges de protecció de preu concertat (HPC) : 266,74 m² de sostre.

2.4.3

Nombre màxim d’habitatges

En la MP PGM s’establia una densitat màxima de 100m² de sostre per habitatge, complint amb l’article
180 de les normes del PGM, el que aplicat al sostre total de l’àmbit s’obté un total de 78 habitatges.
Aquesta densitat màxima d’habitatges, aplicada al sostre de cada un dels polígons en que es proposa
dividir l’àmbit, dóna un total de 77 habitatges (un menys que en el planejament vigent):
- Polígon 1 : 6.761,51 m² st / 100m²st/hab = 67 habitatges
- Polígon 2 : 1.053,19 m² st / 100m²st/hab = 10 habitatges
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Cessions per a sistemes públics

Pel que fa a les cessions per a sistemes públics, la MP PGM establia per a l’àmbit pendent d’urbanitzar
de la Unitat d’Actuació un total de 5.984,86m² de superfície. Aquesta superfície es distribuïa entre el
sistema viari bàsic (Clau 5) i el sistema general d’espais lliures (Clau 6b). Cal destacar que uns 180m²
de terrenys destinats a sistema viari, es veien afectats a nivell de vol per la part de l’edifici en voladís
prevista en el planejament vigent (MP PGM).
La present proposta, com ja s’ha exposat en apartats anterior, suposa un ajust en la zonificació de
l’àmbit de forma que es potencien els espais lliure per sobre del sistema viari, amb l’objectiu de crear
una gran plaça davant del mercat i afavorir la transformació en eix cívic del carrer del Carme i
avinguda Isidre Martí, prevista pel planejament. A part, també s’amplia la superfície qualificada com a
zona d’aprofitament Clau 18, per garantir la viabilitat de l’ordenació i compleció del teixit urbà de les
illes de la part nord-est del carrer del Carme.
Tots aquests ajustos comporten, com es pot observar en el següent quadre, una disminució de la
superfície total de cessions per a sistemes:

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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ZONIFICACIÓ

PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA MP

Superfície

Superfície

Clau 5 - Sistema viari bàsic

3.766,42 m²s

53,32%

1.136,49 m²s

Clau 6b - Sistema d'espais lliures

2.218,44 m²s

31,40%

4.310,04 m²s

16,09%
61,01%

TOTAL SISTEMES

5.984,86 m²s

84,72%

5.446,53 m²s

77,10%

Clau 18 - Zona ordenació volumètrica

1.079,24 m²s

15,28%

1.617,57 m²s (*) 22,90%

TOTAL ZONES

1.079,24 m²s

15,28%

1.617,57 m²s

22,90%

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.064,10 m²s

100,00%

7.064,10 m²s

100,00%

(*) Inclou 181,22m² d'espai lliure privat (zona verda)

No obstant, cal remarcar que en la proposta es duplica la superfície de cessions per al sistema general
d’espais lliures, i únicament es redueix la superfície del sistema viari, tot garantint la correcta mobilitat
en la zona, tal i com es justifica en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (Annex 3 del present
document).
Per tant, degut a que a nivell de planejament general (TRLUC) només es regulen les cessions mínimes
per a sistemes de zones verdes i equipaments, ja que són els que garanteixen unes condicions de
qualitat de l’entorn urbà, i pel que fa al sistema viari únicament s’estableix que sigui el necessari per
garantir una correcta mobilitat i accessibilitat de la zona, es pot acceptar la reducció del sistema viari
proposat.
Aquesta reducció del sistema viari suposa una millora per al municipi, ja que comporta un increment
de la superfície i funcionalitat dels espais lliures previstos (duplicant superfície i creant una gran plaça
davant del mercat), i garanteix la consolidació de les illes de la part nord-est del carrer del Carme,
oferint una façana al mercat i en el punt de connexió d’aquest carrer amb l’Avinguda de Cornellà.

2.4.5

Divisió poligonal

Segons l’establert en l’article 123.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'urbanisme, quan en un àmbit de planejament es delimiten dos o més polígons no es poden
produir diferències relatives superiors al 15% de la valoració conjunta dels aprofitament i les càrregues
de cada polígon respecte la valoració conjunta de tot l’àmbit.
“ Article 123. Equilibri de beneficis i càrregues entre polígons d'actuació urbanística de sectors de
planejament derivat
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123.1 Quan en un sector de planejament derivat es delimiten dos o més polígons d'actuació
urbanística, així com quan es modifica la delimitació prèviament establerta, no es poden produir
diferències relatives superiors al 15% en la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues
urbanístiques que corresponguin a cada un dels polígons, en relació amb la valoració dels
aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del sector.
L'instrument que estableixi la divisió poligonal del sector de planejament derivat ha d'acreditar el
compliment del què estableix el paràgraf anterior.
123.2 Les diferències que puguin existir entre els polígons d'actuació urbanística, dins dels límits que
estableix l'apartat anterior, s'han de compensar, llevat d'acord unànime sobre criteris diferents,
d'acord amb les regles següents:
(...).”“

En la present modificació la divisió de l’àmbit en dos s’ha realitzat de forma que quedessin equilibrats,
tal i com es pot comprovar en l’ANNEX 1 - ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER.
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Aquest equilibri garanteix que en cada polígon els propietaris tinguin els mateixos drets com a resultat
de la proporcionalitat entre beneficis (unitats de valor) i càrregues; per tant, els dos polígons es podran
desenvolupar de forma completament independent (sense necessitat de realitzar les compensacions
previstes en l’article 123.2 del RLUC), i cada propietari tindrà els drets i les càrregues del polígon on
quedin inclosos els seus terrenys.

2.5

Quadres resum

2.5.1

Comparativa

A continuació s’adjunta el quadre amb la comparativa dels paràmetres urbanístics de l’àmbit definits
pel planejament vigent i els proposats en la present modificació puntual:
a) Comparativa superfícies:
ZONIFICACIÓ

PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA MP

Superfície

Superfície

Clau 5 - Sistema viari bàsic

3.766,42 m²s

53,32%

1.136,49 m²s

Clau 6b - Sistema d'espais lliures

2.218,44 m²s

31,40%

4.310,04 m²s

16,09%
61,01%

TOTAL SISTEMES

5.984,86 m²s

84,72%

5.446,53 m²s

77,10%

Clau 18 - Zona ordenació volumètrica

1.079,24 m²s

15,28%

1.617,57 m²s (*) 22,90%

TOTAL ZONES

1.079,24 m²s

15,28%

1.617,57 m²s

22,90%

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.064,10 m²s

100,00%

7.064,10 m²s

100,00%

(*) Inclou 181,22m² d'espai lliure privat (zona verda)

b) Comparativa sostre:
SOSTRE

PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA MP

Sostre

Sostre

Clau 18 - Zona ordenació volumètrica

7.814,70 m²st

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.814,70 m²st

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%
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Paràmetres normatius

Els quadres que s’adjunten a continuació contenen la relació des paràmetres principals dels dos
polígons en que es proposa dividir la Unitat d’Actuació, i del conjunt de l’àmbit.
a) Polígon 1:
POLÍGON 1

ZONIFICACIÓ

Clau 5 - Sistema viari bàsic
Clau 6b - Sist. espais lliures
TOTAL SISTEMES

770,66 m²s

13,13%

3.946,44 m²s

67,25%

4.717,10 m²s

80,39%

Habitatges

Sostre lliure

---

---

5.961,30 m²st

88,17%

Sostre HPO

---

---

533,47 m²st

7,89%

Sostre HPC

---

---

266,74 m²st

3,94%

TOTAL ZONES

1.150,87 m²s

19,61%

6.761,51 m²st

100,00%

67 hab

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

5.867,97 m²s

100,00%

6.761,51 m²st

100,00%

67 hab

Clau 18 - Ord. volumètrica

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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Sostre

Superfície

Superfície

EDIFICACIÓ SOTA RASANT:

SOTA EDIFICI

SOTA ESPAI PÚBLIC

Sostre

67 hab

Places aparcament

Planta -1

---

1.150,87 m²st

Planta -2

---

1.150,87 m²st

39 places

Planta -1

---

2.937,66 m²st

98 places

Planta -2

---

2.937,66 m²st

Planta -3

---

2.980,48 m²st

105 places

4.088,53 m²s

11.157,54 m²st

379 places

TOTAL APARCAMENT (**)

39 places

98 places

(**) La superfície i el número de plantes d' aparcament sota l'espai públic són normatius . La superfície i número de plantes d' aparcament
sota l'edifici són indicatius , a definir pel corresponent projecte d'edificació.
El número de places d'aparcament (sota l'espai públic i sota l'edifici) és indicatiu, a definir pel corresponent projecte d'edificació.

b) Polígon 2:
POLÍGON 2

ZONIFICACIÓ

Superfície

Clau 5 - Sistema viari bàsic

365,83 m²s

Clau 6b - Sist. espais lliures

363,60 m²s

30,40%

729,43 m²s

60,98%

TOTAL SISTEMES

Clau 18 - Ord. volumètrica

Sostre lliure

---

---

1.053,19 m²st

100,00%

---

---

0,00 m²st

0,00%

Sostre HPC

---

---

0,00 m²st

0,00%

466,70 m²s (*)

39,02%

1.053,19 m²st

100,00%

10 hab

1.196,13 m²s

100,00%

1.053,19 m²st

100,00%

10 hab

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL
(*) Inclou la superfície d'espai lliure privat (zona verda) =

EDIFICACIÓ SOTA RASANT:

SOTA ESPAI PÚBLIC

TOTAL APARCAMENT (**)

30,58%

Sostre HPO

TOTAL ZONES

SOTA EDIFICI

Habitatges

Sostre

10 hab

181,22 m²s

Superfície

Sostre

Places aparcament

Planta -1

---

466,70 m²st

Planta -2

---

---

---

Planta -1

---

253,41 m²st

9 places

Planta -2

---

---

---

Planta -3

---

---

---

720,11 m²s

720,11 m²st

21 places

12 places

(**) La superfície i el número de plantes d' aparcament sota l'espai públic són normatius . La superfície i número de plantes
d' aparcament sota l'edifici són indicatius , a definir pel corresponent projecte d'edificació.
El número de places d'aparcament (sota l'espai públic i sota l'edifici) és indicatiu, a definir pel corresponent projecte d'edificació.
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c) Total Unitat d’Actuació:
TOTAL (POLÍGON 1 + POLÍGON 2)

ZONIFICACIÓ

Superfície

Clau 5 - Sistema viari bàsic

1.136,49 m²s

Clau 6b - Sist. espais lliures

4.310,04 m²s

61,01%

5.446,53 m²s

77,10%

TOTAL SISTEMES

16,09%

Sostre lliure

---

---

7.014,49 m²st

89,76%

Sostre HPO

---

---

533,47 m²st

6,83%

Sostre HPC

---

---

266,74 m²st

3,41%

TOTAL ZONES

1.617,57 m²s

22,90%

7.814,70 m²st

100,00%

77 hab

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ PUNTUAL

7.064,10 m²s

100,00%

7.814,70 m²st

100,00%

77 hab

Clau 18 - Ord. volumètrica

Superfície

EDIFICACIÓ SOTA RASANT:

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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Habitatges

Sostre

SOTA EDIFICI

SOTA ESPAI PÚBLIC

TOTAL APARCAMENT (**)

Sostre

77 hab

Places aparcament

Planta -1

---

1.617,57 m²st

Planta -2

---

1.150,87 m²st

51 places
39 places

Planta -1

---

3.191,07 m²st

107 places

Planta -2

---

2.937,66 m²st

98 places

Planta -3

---

2.980,48 m²st

105 places

4.808,64 m²s

11.877,65 m²st

400 places

(**) La superfície i el número de plantes d' aparcament sota l'espai públic són normatius . La superfície i número de plantes d' aparcament
sota l'edifici són indicatius , a definir pel corresponent projecte d'edificació.
El número de places d'aparcament (sota l'espai públic i sota l'edifici) és indicatiu, a definir pel corresponent projecte d'edificació.
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Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació

La present Modificació Puntual 2 del Pla General Metropolità en la Unitat d’actuació del C. del Carme
– Av. De Cornella té com a finalitat l’ajust de l’ordenació d’aquesta zona per tal d’afavorir al seu
desenvolupament i garantir la seva viabilitat econòmica.

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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Per assolir aquest objectiu es proposen les següents millores en d’ordenació de l’àmbit de la present
modificació puntual, “PAU C. del Carme – Av. de Cornellà”:
-

Ajust de la zonificació amb una ordenació de l’edificació que permeti completar el teixit urbà de
la banda nord-est del carrer del Carme i donar continuïtat a les alineacions de l’Av. Isidre Martí.

-

Racionalització de l’edificació mitjançant la reordenació de la mateixa sobre rasant (illes
residencials) i sota rasant (aparcament).

-

Adaptació del planejament vigent a les preexistències del lloc, i al futur trasllat del mercat
municipal, amb la creació d’una nova gran plaça (Plaça del Mercat) en l’extrem nord del carrer
del Carme, entenent l’últim tram d’aquest vial com un espai de comunicació transversal entre
l’espai lliure proposat i el nou mercat, donant compliment a la directriu general de conformar un
eix cívic.

-

Integració de la proposta d’ordenació del l’edifici del nou mercat dins de l’ordenació de l’àmbit.

-

Correcta connexió de l’àmbit amb l’entorn gracies a una millora de la mobilitat a peu i en
bicicleta, sense cap tipus de incidència pel que fa al transport públic, i amb ajustos en els
recorreguts del vehicles privats sense que això comporti cap afectació a nivell de mobilitat.

Per assolir les citades millores, es proposen els següents ajustos en la present modificació puntual:
1. Delimitació de l’àmbit subjecte a modificació del planejament.
2. Ajust de les alineacions amb l’ampliació de les zones destinades a aprofitament públic i privat.
3. Ampliació dels espais lliures per a vianants amb la creació d’una gran plaça pública davant del
mercat municipal.
4. Ajust del sistema viari per adaptació a la mobilitat que genera el pol final de la rambla (plaça i
mercat), potenciant l’eix cívic format pel carrer del Carme i l’Avinguda d’Isidre Martí, tal i com
preveu el planejament.
5. Reconsideració de l’aparcament.
6. Divisió de l’àmbit en dos polígons, per adaptar el desenvolupament de l’àmbit a les necessitats
dels diferents propietaris que l’integren.
7. Definició de l’ordenació volumètrica que permeti la compleció de les illes residencials ja
consolidades ubicades al límit nord-est de l’àmbit, generant la façana davant del nou mercat
municipal, en el punt de connexió del carrer del Carme amb l’Avinguda de Cornellà.
La iniciativa d’aquesta modificació puntual suposa la consolidació de l’equilibri dels interessos públic i
privats en aquest àmbit de gestió urbanística, ja que:
-

S’afavoreix el desenvolupament d’aquesta zona del municipi, garantint-ne la seva viabilitat
econòmica; complint així amb l’objectiu de creixement i consolidació del municipi d’Esplugues de
Llobregat, definit en el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana.

-

Es garanteix l’aprofitament real del sòl destinat a zona residencial, amb un increment de la
superfície però sense incrementar el sostre màxim permès, que permetrà la compleció de les illes
residencials existents.

-

Es potencia les preexistències del lloc amb la ubicació del sistema general d’espais lliures en
continuïtat amb el nou Mercat Municipal.

-

S’incrementen les cessions mínimes per a sistemes d’espais lliures, dotant la població d’un gran
espai lliure pels vianants i millorant la mobilitat a peu i en bicicleta, en una zona prevista com a via
cívica pel planejament.

-

Es manté la reserva de sostre per d’Habitatges de Protecció Pública.

Per tant, amb aquesta Modificació Puntual s’equilibren els interessos públics i privats del municipi
d’Esplugues de Llobregat, ja que es fa compatible el desenvolupament i consolidació d’aquesta zona
amb una millora tant de les zones d’aprofitament com dels espais públics.
Modificació Puntual nº 11 del POUM de Torres de Segre, en l’àmbit dels sectors PAU-7 i SUD-7.
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NORMES URBANÍSTIQUES
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Normes urbanístiques modificades

En base a la proposta d’ordenació definida en la present modificació puntual, s’adjunten a
continuació les normes urbanístiques que substituiran el planejament vigent: “Modificació Puntual del
Pla General Metropolità pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda de
Cornellà”, aprovada definitivament en data 22 de juliol de 2008.
NORMES URBANÍSTIQUES
Article 1. Objecte de la modificació
La Modificació puntual 2 del Pla General Metropolità té per objecte establir l’ordenació i les
condicions d’edificació dels terrenys inclosos en l’àmbit objecte del planejament que es grafia en
els plànols corresponents, situat al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

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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Article 2. Àmbit de la modificació
L’àmbit de la present modificació engloba els terrenys pendents d’urbanitzar de la part nord de la
Unitat d’Actuació del C. del Carme – Av. de Cornellà. Concretament, l’àmbit queda delimitat al
nord-oest per l’avinguda de Cornellà, al nord-est per dues illes de sòl urbà residencial, al sud-est pel
carrer Josep Miquel Quintana i al sud-oest amb l’illa d’equipament del mercat i una illa de sòl urbà
residencial.
Article 3. Marc legal
1. La modificació puntal es formula en conformitat amb la legislació urbanística vigent i, en
concret, 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”.
2. En tot allò que no estigui previst expressament en aquesta modificació, seran d’aplicació les
determinacions establertes en el vigent Pla General Metropolità.
Article 4. Contingut
La modificació s’integra dels documents següents:
DOCUMENTACIÓ ESCRITA
1. Memòria informativa
2. Memòria proposta modificació puntual
3. Normes urbanístiques
4. Justificació dels informes complementaris
5. Gestió i pla d’etapes
DOCUMENTS ANNEXES
Annex 1. Estudi econòmic i financer
Annex 2. Informe de sostenibilitat econòmica
Annex 3. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànols informació
Plànols ordenació
Article 5. Vigència
Aquesta modificació, degut a que es tracta d’un instrument de caràcter general, té vigència
indefinida i serà executiu a partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes
urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les determinacions d’aquest instrument
obligaran tant als particulars com a l’Administració Pública, de conformitat amb la legislació
urbanística vigent.
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Article 6. Modificacions
1. Es podrà modificar aquesta modificació en el supòsits que estableix la legislació urbanística
vigent.
2. Les modificacions hauran de tenir el mateix grau de precisió que aquesta modificació i es
tramitaran seguin les mateixes disposicions que regeixen la seva formulació.
Article 7. Interpretació
1. Les determinacions de la modificació, i concretament, aquestes normes, s’interpretaran en
base a l’objectiu i la finalitat de la proposta.
2. En cas d’existir contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent escala, s’estarà al que
consti als plànols de major detall.
3. Si es produeixen contradiccions en la regulació d’aquesta modificació entre els seus diferents
documents, es considerarà vàlida aquella que impliqui espais públics o elements d’interès
públic més ampli i un menor aprofitament.

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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Article 8. Obligatorietat
Tant l’administració i els organismes públics com els particulars, estan obligats a complir les
determinacions i disposicions d’aquesta modificació i, especialment, aquestes normes.
Article 9. Divisió poligonal
1. En la modificació es divideix l’àmbit en dos polígons d’actuació urbanística: Polígon 1 i Polígon
2.
2. Las delimitació i els paràmetres de cada un d’aquests polígons queden definits en els plànols
d’ordenació.
3. Cada un dels polígon es desenvoluparà de forma independent, mitjançant la tramitació dels
corresponents projectes de reparcel·lació i urbanització.
Article 10. Qualificacions urbanístiques
La modificació estableix les següents qualificacions urbanístiques:
- Clau 5 – Sistema viari bàsic
- Clau 6b – Parcs i jardins urbans (Sistema general d’espais lliures)
- Clau 18 – Zona subjecta a ordenació volumètrica
Article 11. Sistema viari bàsic (clau 5)
1. Compren les superfícies de sòl destinades a completar la xarxa viaria prevista en la present
modificació.
2. La vialitat d’aquest planejament té per objecte resoldre les connexions de l’ordenació de
l’àmbit amb la vialitat existent de l’Avinguda de Cornellà, el carrer de Francesc Llunell i el
carrer de Josep Miquel Quintana.
3. Es sistema viari es defineix en els plànols d’ordenació.
4. Seran d’aplicació al sistema viari les determinacions establertes al Pla General Metropolità.
Article 12. Sistema general d’espais lliures (clau 6b)
1. Compren les superfície de sòl destinades a espais lliures, d’ús i domini públic, destinats al dotar
a l’àmbit de parcs i jardins urbans pel lleure i l’esbarjo de la població.
2. Els espais lliures d’aquest planejament tenen per objectiu principal la creació d’una gran plaça
davant del mercat municipal previst.
3. Els espais lliures queden definits en els plànols d’ordenació.
4. Seran d’aplicació al sistema general d’espais lliures les determinacions establertes al Pla
General Metropolità.
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Article 13. Zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18)
1. Es defineixen dues zones qualificades amb Clau 18 – Zona subjecta a ordenació volumètrica,
una en cada polígon. La inclosa dins del polígon 1 queda delimitada pel carrer del Carme
(nova plaça), carrer de Francesc Llunell i carrer de Josep Miquel Quintana; i la zona inclosa en
el polígon 2 queda delimitada pel carrer del Carme (nova plaça), avinguda de Cornellà i
carrer de Francesc Llunell.
2. Es determina una edificabilitat màxima sobre rasant de 7.814,70m² distribuïda entre els dos
polígons, 6.761,50m² en el polígon 1 i 1.053,19m² en el polígon 2.
3. Es determina un mínim de sostre destinat a habitatges de protecció pública de 533,47m² en
règim general i de 266,74 m² de preu concertat, el qual s’ubicarà en el polígon 1.
4. Es determina un nombre màxim de 67 habitatges en el polígon 1 i 10 en el polígon 2, fent un
total de 77 habitatges.

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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5. Els edificis que es desenvolupin tindran unitat volumètrica dins de cada polígon. En els plànols
d’ordenació es precisen el gàlibs màxims en planta i alçat on ubicar l’edificació, inclosos els
cossos volats tancats.
6. El punt d’aplicació de l’alçada reguladora es calcularà de forma independent per cada una
de les illes.
7. L’edificació del polígon 1 es desenvoluparà de forma esglaonada, amb una altura variable
entre planta baixa i quatre plantes pis més àtic en l’extrem amb el carrer de Josep Miquel
Quintana, i planta baixa i sis plantes pis més àtic en l’extrem amb el carrer de Francesc Llunell.
Aquesta volumetria queda regulada pels gàlibs normatius definits en els plànols d’ordenació.
8. L’edificació del polígon 2 es desenvoluparà en dos nivells, segons els gàlibs definits en els
plànols d’ordenació, amb una altura de planta baixa i cinc plantes pis més àtic, en la façana
a l’avinguda de Cornellà, i planta baixa i tres plantes pis més àtic, en la façana al carrer de
Francesc Llunell.
9. Els usos permesos són residencial, hoteler, oficines i comercial.
10. Per tot allò no especificat en aquestes normes seran d’aplicació les determinacions establertes
en el Pla General Metropolità, i més concretament les fixades en la Clau 18 – Zona subjecta a
ordenació volumètrica.
Article 14. Aparcament soterrat
1. L’aparcament soterrat es distribueix entre els dos polígons, mitjançant dos aparcaments privats
independents.
2. L’aparcament soterrat es desenvoluparà sota sòl públic i sota sòl privat.
3. L’aparcament sota sòl públic del polígon 1, tindrà tres plantes i una superfície construïda per
planta de 2.938,16 m² (PS-1 i PS-2) i de 2.989,48 m² (PS-3).
4. L’aparcament sota sòl públic del polígon 2, tindrà una planta i una superfície construïda de
253,41m² (PS-1).
5. Els accessos a l’aparcament soterrat es podran disposar lliurement i de manera justificada
sobre la zona amb Clau 6b, intentant minimitzar els recorreguts i l’impacte sobre l’espai lliure i
la urbanització.
Article 15. Paràmetres normatius del polígon 1
Els paràmetres normatius que regulen el polígon 1 són els que es detallen a continuació:
Superfície total polígon

5.867,97 m² sòl

Superfície Sistema viari bàsic (Clau 5)

770,66 m² sòl

Superfície Sistema general d’espais lliures (Clau 6b)

3.946,44 m² sòl

Superfície Zona subjecta a ordenació volumètrica (Clau 18)

1.150,87 m² sòl
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Sostre lliure
Sostre Habitatges de Protecció Pública – Règim general
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6.761,51 m² sostre
5.961,30 m² sostre
533,47 m² sostre
266,74 m² sostre

Número màxim d’habitatges

67 habitatges

Sostre total aparcament sota sòl públic

8.855,80 m² sostre

Sostre planta soterrani -1 (sota sòl públic)

2.937,66 m² sostre

Sostre planta soterrani -2 (sota sòl públic)

2.937,66 m² sostre

Sostre planta soterrani -3 (sota sòl públic)

2.980,48 m² sostre

Volumetria

Segons gàlibs plànols

Número màxim de plantes

variable de PB+4PP+àtic
a PB+6PP+àtic

Usos

Residencial, hoteler,
oficines i comercial

Article 16. Paràmetres normatius del polígon 2
Els paràmetres normatius que regulen el polígon 2 són els que es detallen a continuació:
Superfície total polígon

1.196,13 m² sòl

Superfície Sistema viari bàsic (Clau 5)

365,83 m² sòl

Superfície Sistema general d’espais lliures (Clau 6b)

363,60 m² sòl

Superfície Zona subjecta a ordenació volumètrica (Clau 18)

466,70 m² sòl

Sostre total polígon

1.053,19 m² sostre

Sostre lliure

1.053,19 m² sostre

Sostre Habitatges de Protecció Pública – Règim general

---

Sostre Habitatges de Protecció Pública – Preu concertat

---

Número màxim d’habitatges

10 habitatges

Sostre total aparcament sota sòl públic

253,41 m² sostre

Sostre planta soterrani -1 (sota sòl públic)

253,41 m² sostre

Volumetria

Segons gàlibs plànols

Número màxim de plantes

variable de PB+3PP+àtic
a PB+5PP+àtic

Usos

Residencial, hoteler,
oficines i comercial
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Article 17. Aprofitament de les finques veïnes
1. Es mantenen els aprofitaments actuals de totes les finques veïnes de la unitat d’actuació.
2. Es determina mantenir per totes les finques veïnes el nombre de plantes, l’alçada màxima i la
profunditat edificable establerta actualment en els plànols del Pla General Metropolità. Les
finques veïnes es podran desenvolupar en funció de la seva situació: les finques que només
tinguin façana als carrers laterals (Francesc Llunell i Josep Miquel Quintana) es regularan per
l’alçada i profunditat edificable corresponent a aquests carrers. Les finques que s’agrupin amb
les finques que tenen façana al carrer del Carme es podran regular per l’alçada i profunditat
edificable corresponent a aquest carrer.
3. Es manté el canvi del nombre de plantes fixat en els plànols del Pla General Metropolità a partir
de la forma actual de les cantonades.
Article 18. Gestió de la modificació

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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1. Als efectes de permetre l’execució de la nova ordenació establerta, es delimiten dos polígons
d’actuació urbanística, que en conjunt inclouen la totalitat de l’àmbit de la present
modificació.
2. Els propietaris dels terrenys inclosos en el Polígon 1 hauran d’assumir les següent càrregues
urbanístiques:
- Cessió gratuïta dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
- Urbanització dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
- Cessió gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic de la totalitat de l’àmbit de la
modificació (781,47m² de sostre).
3. Els propietaris dels terrenys inclosos en el Polígon 2 hauran d’assumir les següent càrregues
urbanístiques:
- Cessió gratuïta dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
- Urbanització dels sòls destinats a sistema viari i a sistema d’espais lliures.
4. L’execució es durà a terme pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica.
5. En cada un dels polígons es construirà un aparcament unitari que es desenvoluparà tant sota
de sòl públic com de sòl privat amb accessos únics pel conjunt de l’aparcament.
Article 19. Modificació
1. A fi de dur a terme el desenvolupament de la present modificació, els propietaris de cada un
dels polígons, hauran de formular el corresponent projecte d’urbanització.
2. Aquesta modificació puntual del Pla General Metropolità té suficient grau de detall en les
seves especificacions per tal de permetre la seva execució directa una vegada s’hagi aprovat
el corresponent projecte d’urbanització.
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JUSTIFICACIÓ DELS INFORMES COMPLEMENTARIS
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Memòria social

En la present modificació puntual no és necessària la incorporació d’una memòria social degut a que
és manté el sostre total de l’àmbit i la reserva de sostre per habitatge de protecció pública previstos
pel planejament vigent (“Modificació Puntual del Pla General Metropolità pel desenvolupament de la
Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda de Cornellà”).

4.2

Avaluació ambiental
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En base a la normativa amb incidència ambiental: Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, Normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, i 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; es pot establir que la present modificació està exclosa
del tràmit d’avaluació ambiental, degut a que:

4.3

-

Es tracta d’una modificació no substancial del planejament urbanístic general, que afecta a
un àmbit de sòl urbà.

-

No comporta canvi de classificació del sòl, ni una modificació substancial de les estratègies,
directrius i propostes del Pla General Metropolità

-

No estableix el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental.

Estudi de la mobilitat generada

L’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, estableix el següent:
“Article 3
Àmbit d'aplicació
3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent,
en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de
nous usos o activitats.
3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de
planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que
formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:
1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250
habitatges.
2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície
de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest
Decret.
3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a 5
ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret.
3.3 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes
següents:
a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular.
b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a
tenir la consideració d'implantació singular.
c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents.
3.4 Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars:
a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2.
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2.
c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones.
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits.
e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes.
f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones.
g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia
superior a 5.000.”
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La present Modificació no té com a objectiu cap dels supòsits establerts en l’article anterior, pel que
no seria necessari l’elaboració de l’estudi de mobilitat generada.
No obstant, degut a que la proposta suposa un ajust en la l’estructura viaria actual i la prevista pel
planejament en l’extrem nord del carrer del Carme, s’incorpora a la modificació un Estudi d’Avaluació
de la Mobilitat Generada (Annex 3 del present document), on es justifica que la proposta presenta més
avantatges que inconvenients, i que no genera cap afectació a nivell de mobilitat.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

En aquest estudi s’inclou l’àmbit del sector de la Montesa, per tal de justificar que la proposta de
modificació del sistema viari plantejada, funciona de forma coherent amb el planejament aprovat
recentment (Modificació puntual del Pla Director Urbanístic. Àrea Residencial Estratègica de la
Montesa).
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5

GESTIÓ I PLA D’ETAPES
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Delimitació Poligonal

Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per dur a terme una gestió
urbanística integrada. Els sectors de planejament urbanístic poden constituir un únic polígon
d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos o més polígons.
L’objecte de la determinació del polígon d’actuació urbanística és du a terme l’execució efectiva de
l’obra urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l’edificació, i l’obtenció, per part
de l’administració, d’aquells terrenys destinats a titularitat pública.
Els polígons d’actuació urbanística constitueixen l’àmbit econòmic - territorial per a la distribució justa i
equitativa dels beneficis i les càrregues derivades del desenvolupament del sector entre els propietaris
afectats.
En l’àmbit de la present modificació puntual es delimiten dos polígon d’actuació urbanística per a
l’ordenació del sector: Polígon 1 i Polígon 2.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

5.2

Sistema d’actuació

El sistema d’actuació per a cada un dels nous polígons serà, tal i com ja preveia el planejament vigent,
el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, d’acord amb els articles 130 a 134 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
La proposta estarà subjecta al compliment de les càrregues següents:
-

Efectuar les cessions de terreny que s’estableixen en la present Modificació Puntual.

-

Executar les obres d’urbanització.

-

Sufragar les despeses de la urbanització.

A continuació es cita l’article que regula l’esmentat sistema d’actuació:
“Modalitat de compensació bàsica
Article 130 – Iniciativa i obligacions
1. En la modalitat de compensació bàsica, els propietaris o propietàries aporten els terrenys de
cessió obligatòria, executen a llur càrrec la urbanització, en els termes i amb les condicions que
siguin determinats pel planejament urbanístic, i es constitueixen, mitjançant document públic,
en junta de compensació.
2. La constitució de la junta de compensació a què es refereix l’apartat 1 no és obligada en els
supòsits següents:
a) Si hi ha una única persona propietària o bé una única comunitat en proindivís, sempre que
aquesta situació es mantingui mentre s’executin les obres d’urbanització.
b) Si ho acorda l’ajuntament corresponent, sempre que el projecte de reparcel·lació voluntària
compleixi els requisits i els criteris de representació i d’actuació establerts per reglament. No
obstant això, poden constituir en qualsevol moment una junta de compensació.
3. La iniciativa de la modalitat de compensació bàsica correspon als propietaris o propietàries
de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total del polígon
d’actuació urbanística.
4. Les persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació urbanística sotmès
a reparcel·lació que no hagin promogut el sistema es poden adherir amb igualtat de drets i
deures a la junta de compensació que es constitueixi. Si no s’hi incorporen, la junta de
compensació pot sol·licitar a l’administració l’expropiació, o bé l’ocupació de les esmentades
finques a favor seu, d’acord amb el que estableix l’article 156, per possibilitar l’execució de les
obres d’urbanització.
5. En la modalitat de compensació bàsica, es poden incorporar també a la junta de
compensació, ultra les persones propietàries, els promotors o les promotores i les empreses
urbanitzadores que hagin de participar amb al part propietària en la gestió del polígon
d’actuació urbanística, d’acord amb els requisits i les condicions que siguin establerts pels
estatuts i per les bases d’actuació.
6. La junta de compensació, en la modalitat de compensació bàsica, té naturalesa
administrativa, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, En
tot cas, a l’òrgan rector de la junta hi ha d’haver un o una representant de l’administració
actuant.”
Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà

55

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Projecte: Projecte - 2248/2018/9

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XXX70-DSAWE-T28Q5
Data d'emissió: 26 de noviembre de 2019 a les 8:07:38
Pàgina 56 de 150

5.3

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

APROVAT
25/11/2019 14:33

Pla d’etapes

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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El Pla d’Etapes determina la temporalització de l’execució de la urbanització i, atès que l’àmbit
objecte d’aquesta modificació puntual s’executarà en dos polígon d’actuació urbanística,
s’estableixen les etapes de forma independent per cada un d’ells:
-

Polígon 1: Es preveu l’execució de les obres d’urbanització en una única etapa, amb un termini
de 5 anys des de l’aprovació definitiva i publicació dels projectes d’urbanització i
reparcel·lació.

-

Polígon 2: Es preveu l’execució de les obres d’urbanització en una única etapa, amb un termini
de 15 anys des de l’aprovació definitiva i publicació dels projectes d’urbanització i
reparcel·lació.

Lleida, novembre de 2019

Arku3 Urban, SLP.
Arquitecte
Marc Ribes i Mesalles

Firmado digitalmente por MARC RIBES
I MESALLES / num:26767-8
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Lleida, o=Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya / COAC /
0015, ou=Col·legiat, title=Arquitecte,
sn=RIBES I MESALLES,
givenName=MARC,
serialNumber=43706794D, cn=MARC
RIBES I MESALLES / num:26767-8,
email=marcribes@arku3.com
Fecha: 2019.11.11 14:59:21 +01'00'
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ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
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CONTINGUT
El present ANNEX a la MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 del Pla General Metropolità en la Unitat d’actuació del
C. Del Carme – Av. De Cornella del municipi d’Esplugues de Llobregat, conté l’ESTUDI ECONÒMIC I
FINANCER.
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Paràmetres i valors base per a l’estudi econòmic

A continuació adjuntem una relació amb els diferents paràmetres, valors i dades considerats per al càlcul
de l’estudi econòmic de l’àmbit, tant segons planejament vigent com segons la present proposta de
Modificació Puntual.
1.1 VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL
a) Càlcul del valor de repercussió del sòl mitjançant el MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC:
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VRS = (Vv/K) - Vc
VRS

Valor de repercussió del sòl

Vv

Valor v enda producte immobiliari acabat

K

Coeficient despeses generals (finançament, gestió, promoció, benefici empresarial)

Vc

Valor mínim

1,2

Valor general

1,4

Valor màxim

1,5

ń

Comercial

K=

Pluri lliure

K=

1,4
1,4

HPO-HPC

K=

1,2

Aparcament K=

1,2

Valor de construcció
Construcció
Gestió

PEC (PEM + Benefici Industrial + Despeses Generals)
Impostos (2% Vv )
Honoraris (9% CCC)
Llicències (3% CCC)
Assegurances (6,5% CCC)

b) Valors considerats segons tipologia edificatòria

EDIFICACIÓ SOBRE RASANT

VALOR DE MERCAT DESPESES GENERALS
(Vv)
(Vv/K - Vv)

DESPESES
CONSTRUCCIÓ
I GESTIÓ (Vc)

VALOR DE
REPERCUSSIÓ
DEL SÒL (VRS)

Comercial

1.160,00 €/m²st

-331,43 €/m²st

-811,56 €/m²st

Plurifamiliar lliure (singular)

4.017,00 €/m²st

-1.147,71 €/m²st

-1.925,09 €/m²st

944,19 €/m²st

Plurifamiliar lliure

4.017,00 €/m²st

-1.147,71 €/m²st

-1.499,38 €/m²st

1.369,90 €/m²st

Plurifamiliar HPO

1.552,38 €/m²st

-258,73 €/m²st

-904,81 €/m²st

388,84 €/m²st

Plurifamiliar HPC

2.401,34 €/m²st

-400,22 €/m²st

-967,78 €/m²st

1.033,34 €/m²st

EDIFICACIÓ SOTA RASANT :
Aparcament

VALOR DE MERCAT DESPESES GENERALS
(Vv)

(Vv/K - Vv)

Soterrani-1
Soterrani-2

640,00 €/m²st

-106,67 €/m²st

Soterrani-3
Valor places (25m²/plaça)

640,00 €/m²st

17,01 €/m²st

DESPESES

VALOR DE

CONSTRUCCIÓ
I GESTIÓ (Vc)

REPERCUSSIÓ
DEL SÒL (VRS)

-636,92 €/m²st

-103,58 €/m²st

-669,76 €/m²st

-136,43 €/m²st

-729,49 €/m²st

-196,15 €/m²st

16.000 €/plaça
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ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

APROVAT
25/11/2019 14:33

1.2 DESPESES URBANITZACIÓ I GESTIÓ
a)

Despeses urbanització (Càlcul cost urbanització)
PEC = PEM+BI+DG
PEC

Pressupost Execució per Contracta

PEM

Pressupost Execució Material
Valor considerats

b)

BI

Benefici Industrial: 6% PEM

DG

Despeses Generals: 13% PEM

Vialitat

120,00 €/m²

Zona v erda

120,00 €/m²

Despeses Gestió
Honoraris tècnics

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Despeses notarials i registrals
c)

Despeses indemnitzacions
Indemnització edificació existent (finca cadastral: 3608113DF2830H0001AG)

1.3 CESSIÓ APROFITAMENT URBANÍSTIC
a) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic

Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
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ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

APROVAT
25/11/2019 14:33

Estudi econòmic segons paràmetres del planejament vigent

Adjuntem a continuació l’estudi econòmic i financer del sector segons els paràmetres definits pel
planejament vigent, corresponent a la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità pel
desenvolupament de la Unitat d’Actuació del Carrer Carme – Avinguda de Cornellà”, aprovada
definitivament en data 22 de juliol de 2008.
2.1

DADES GENERALS

a) ZONIFICACIÓ I SOSTRE

SUPERFÍCIE

Sistema v iari bàsic

3.766,42 m²s

Sistema espais lliures

2.218,44 m²s

TOTAL SISTEMES
Comercial

1.079,24 m²st

Plurifamiliar lliure (singular)

5.935,25 m²st
533,47 m²st

Plurifamiliar HPC

266,74 m²st

TOTAL ZONES

1.079,24 m²s

7.814,70 m²st

TOTAL

7.064,10 m²s

7.814,70 m²st

b) APARCAMENT (SOTA RASANT)

HABITATGES

5.984,86 m²s

Plurifamiliar HPO
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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

SOSTRE

SUPERFÍCIE

SOSTRE (sota rasant)

78 habitatges

NÚM. PLACES (*)

Aparcament Soterrani -1

6.265,00 m²st

172 places

Aparcament Soterrani -2

6.265,00 m²st

172 places

Aparcament Soterrani -3

6.265,00 m²st

172 places

18.795,00 m²st

516 places

TOTAL

6.265,00 m²s

(*) Núm ero de places: calculat graficam ent segons planejam ent vigent (inferior a les 600 places indicades en norm ativa).

2.2

VALOR EDIFICACIÓ SOBRE RASANT
INGRESSOS
Comercial

DESPESES

BALANÇ

1.251.918,40 €

-1.233.555,53 €

18.362,87 €

23.841.899,25 €

-18.237.890,79 €

5.604.008,46 €

Plurifamiliar HPO

828.150,29 €

-620.713,93 €

207.436,36 €

Plurifamiliar HPC

640.534,50 €

-364.900,45 €

275.634,05 €

26.562.502,44 €

-20.457.060,70 €

6.105.441,74 €

2.656.250,24 €

-2.045.706,07 €

610.544,17 €

23.906.252,20 €

-18.411.354,63 €

5.494.897,56 €

Plurifamiliar lliure (singular)

TOTAL
CESSIÓ 10% AU
APROFITAMENT PRIVAT

Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
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2.3

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

VALOR EDIFICACIÓ SOTA RASANT (APARCAMENT)
INGRESSOS

DESPESES

2.752.000,00 €

-4.658.544,15 €

-1.906.544,15 €

Aparcament Soterrani -2

2.752.000,00 €

-4.864.338,13 €

-2.112.338,13 €

Aparcament Soterrani -3

2.752.000,00 €

-5.238.508,99 €

-2.486.508,99 €

TOTAL

8.256.000,00 €

-14.761.391,27 €

-6.505.391,27 €

APROFITAMENT PRIVAT

825.600,00 €

-1.476.139,13 €

-650.539,13 €

7.430.400,00 €

-13.285.252,14 €

-5.854.852,14 €

DESPESES URBANITZACIÓ I GESTIÓ
DESPESES
Despeses urbanització

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

BALANÇ

Aparcament Soterrani -1

CESSIÓ 10% AU

2.4

APROVAT
25/11/2019 14:33

Despeses gestió (honoraris, notaria,…)
Indemnització edificació existent
TOTAL

BALANÇ

-854.638,01 €
-82.000,00 €
-148.968,17 €
-1.085.606,18 €

-1.085.606,18 €
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El document ha estatsignat per :
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APROVAT
25/11/2019 14:33

Estudi econòmic segons paràmetres de la proposta de Modificació Puntual

Adjuntem a continuació l’estudi econòmic i financer de la Unitat d’Actuació segons els paràmetres
definits en la present Modificació puntual del Pla General Metropolità en la Unitat d’Actuació del c.
Carme - av. de Cornellà.
Degut a que segons el paràmetres de l’àmbit s’admeten diversos usos (residencial, hoteler, oficines i
comercial), per a la realització del present estudi s’ha fet la consideració de planta baixa destinada a
ús comercial i la resta de plantes pis destinades a ús residencial.
Aquest estudi econòmic incorpora:

3.1

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

l’avaluació econòmica conjunta de tot l’àmbit.

-

l’avaluació econòmica de cada un dels polígons que es proposen (Polígon 1 i Polígon 2).

TOTAL UNITAT D’ACTUACIÓ (Polígon 1 + Polígon 2)

3.1.1
a)

-

DADES GENERALS

ZONIFICACIÓ I SOSTRE

SUPERFÍCIE

Sistema v iari bàsic

1.136,49 m²s

Sistema espais lliures

4.310,04 m²s

TOTAL SISTEMES

HABITATGES

5.446,53 m²s

Comercial

1.182,87 m²st

Plurifamiliar lliure

5.831,62 m²st

Plurifamiliar HPO

1.436,35 m²s

Plurifamiliar HPC
Espai lliure priv at (zona v erda)

b)

SOSTRE

533,47 m²st
266,74 m²st

181,22 m²s

---

TOTAL ZONES

1.617,57 m²s

7.814,70 m²st

TOTAL

7.064,10 m²s

7.814,70 m²st

SOSTRE (sota rasant)

APARCAMENT (SOTA RASANT)

77 habitatges

NÚM. PLACES

Aparcament Soterrani -1

4.808,64 m²st

158 places

Aparcament Soterrani -2

4.088,53 m²st

137 places

Aparcament Soterrani -3

2.980,48 m²st

105 places

11.877,65 m²st

400 places

TOTAL

4.808,64 m²s
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3.1.2

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

VALOR EDIFICACIÓ SOBRE RASANT
INGRESSOS
Comercial

1.372.129,20 €

-1.352.003,11 €

20.126,09 €

-15.436.861,04 €

7.988.756,50 €

Plurifamiliar HPO

828.150,29 €

-620.713,93 €

207.436,36 €

Plurifamiliar HPC

640.534,50 €

-364.900,45 €

275.634,05 €

26.266.431,53 €

-17.774.478,53 €

8.491.953,00 €

2.626.643,15 €

-1.777.447,85 €

849.195,30 €

23.639.788,38 €

-15.997.030,68 €

7.642.757,70 €

DESPESES

BALANÇ

APROFITAMENT PRIVAT

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

BALANÇ

23.425.617,54 €

CESSIÓ 10% AU

VALOR EDIFICACIÓ SOTA RASANT (APARCAMENT)
INGRESSOS
Aparcament Soterrani -1

2.528.000,00 €

-3.575.620,39 €

-1.047.620,39 €

Aparcament Soterrani -2

2.192.000,00 €

-3.174.460,07 €

-982.460,07 €

Aparcament Soterrani -3

1.680.000,00 €

-2.492.142,26 €

-812.142,26 €

TOTAL

6.400.000,00 €

-9.242.222,73 €

-2.842.222,73 €

CESSIÓ 10% AU
APROFITAMENT PRIVAT

3.1.4

DESPESES

Plurifamiliar lliure

TOTAL

3.1.3

APROVAT
25/11/2019 14:33

640.000,00 €

-924.222,27 €

-284.222,27 €

5.760.000,00 €

-8.318.000,45 €

-2.558.000,45 €

DESPESES URBANITZACIÓ I GESTIÓ
DESPESES
Despeses urbanització

-803.642,70 €

Despeses gestió (honoraris, notaria,…)

-117.150,00 €

Indemnització edificació existent

-148.968,17 €

TOTAL

-1.069.760,87 €

Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
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3.2

DADES GENERALS

ZONIFICACIÓ I SOSTRE
Sistema v iari bàsic
Sistema espais lliures
TOTAL SISTEMES

SUPERFÍCIE

SOSTRE

770,66 m²s

4.717,10 m²s
897,38 m²st

Plurifamiliar lliure

5.063,92 m²st

Plurifamiliar HPO

533,47 m²st

Plurifamiliar HPC

266,74 m²st

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Espai lliure priv at (zona v erda)

---

---

TOTAL ZONES

1.150,87 m²s

6.761,51 m²st

TOTAL

5.867,97 m²s

6.761,51 m²st

SOSTRE (sota rasant)

APARCAMENT (SOTA RASANT)

67 habitatges

NÚM. PLACES

Aparcament Soterrani -1

4.088,53 m²st

137 places

Aparcament Soterrani -2

4.088,53 m²st

137 places

Aparcament Soterrani -3

2.980,48 m²st

105 places

11.157,54 m²st

379 places

TOTAL

3.2.2

HABITATGES

3.946,44 m²s

Comercial

b)

APROVAT
25/11/2019 14:33

POLÍGON 1

3.2.1
a)

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

4.088,53 m²s

VALOR EDIFICACIÓ SOBRE RASANT
INGRESSOS
Comercial

DESPESES

BALANÇ

1.040.960,80 €

-1.025.692,21 €

15.268,59 €

Plurifamiliar lliure

20.341.766,64 €

-13.404.685,04 €

6.937.081,60 €

Plurifamiliar HPO

828.150,29 €

-620.713,93 €

207.436,36 €

Plurifamiliar HPC

640.534,50 €

-364.900,45 €

275.634,05 €

22.851.412,23 €

-15.415.991,63 €

7.435.420,60 €

TOTAL
CESSIÓ 10% AU (Polígon 1 + Polígon 2)
APROFITAMENT PRIVAT

2.626.643,15 €

-1.777.447,85 €

849.195,30 €

20.224.769,08 €

-13.638.543,78 €

6.586.225,30 €
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3.2.3

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

VALOR EDIFICACIÓ SOTA RASANT (APARCAMENT)
INGRESSOS

DESPESES

BALANÇ

Aparcament Soterrani -1

2.192.000,00 €

-3.040.159,22 €

-848.159,22 €

Aparcament Soterrani -2

2.192.000,00 €

-3.174.460,07 €

-982.460,07 €

Aparcament Soterrani -3

1.680.000,00 €

-2.492.142,26 €

-812.142,26 €

TOTAL

6.064.000,00 €

-8.706.761,56 €

-2.642.761,56 €

CESSIÓ 10% AU (Polígon 1 + Polígon 2)
APROFITAMENT PRIVAT

3.2.4

APROVAT
25/11/2019 14:33

640.000,00 €

-924.222,27 €

-284.222,27 €

5.424.000,00 €

-7.782.539,28 €

-2.358.539,28 €

DESPESES URBANITZACIÓ I GESTIÓ

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DESPESES
Despeses urbanització
Despeses gestió (honoraris, notaria,…)
Indemnització edificació existent
TOTAL

BALANÇ

-673.601,88 €
-94.120,00 €
---767.721,88 €

Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà

-767.721,88 €

$11(;



IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Projecte: Projecte - 2248/2018/9

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XXX70-DSAWE-T28Q5
Data d'emissió: 26 de noviembre de 2019 a les 8:07:38
Pàgina 71 de 150

3.3

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

POLÍGON 2

a) ZONIFICACIÓ I SOSTRE

SUPERFÍCIE

Sistema v iari bàsic

365,83 m²s

Sistema espais lliures

363,60 m²s

TOTAL SISTEMES

HABITATGES

729,43 m²s
285,49 m²st

Plurifamiliar lliure

767,70 m²st

285,48 m²s

Plurifamiliar HPC

0,00 m²st
0,00 m²st

Espai lliure priv at (zona v erda)

181,22 m²s

---

TOTAL ZONES

466,70 m²s

1.053,19 m²st

1.196,13 m²s

1.053,19 m²st

TOTAL
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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

SOSTRE

Comercial

Plurifamiliar HPO

SOSTRE (sota rasant)

b) APARCAMENT (SOTA RASANT)

10 habitatges

NÚM. PLACES

Aparcament Soterrani -1

720,11 m²st

21 places

Aparcament Soterrani -2

---

---

Aparcament Soterrani -3

---

---

720,11 m²st

21 places

TOTAL

3.3.2

APROVAT
25/11/2019 14:33

720,11 m²s

VALOR EDIFICACIÓ SOBRE RASANT
INGRESSOS
Comercial

DESPESES

BALANÇ

331.168,40 €

-326.310,89 €

4.857,51 €

Plurifamiliar lliure

3.083.850,90 €

-2.032.176,00 €

1.051.674,90 €

Plurifamiliar HPO

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Plurifamiliar HPC

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.415.019,30 €

-2.358.486,90 €

1.056.532,40 €

TOTAL
CESSIÓ 10% AU (inclosa en Polígon 1)
APROFITAMENT PRIVAT

---

---

---

3.415.019,30 €

-2.358.486,90 €

1.056.532,40 €
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3.3.3

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

VALOR EDIFICACIÓ SOTA RASANT (APARCAMENT)
INGRESSOS

DESPESES

BALANÇ

Aparcament Soterrani -1

336.000,00 €

-535.461,17 €

-199.461,17 €

Aparcament Soterrani -2

---

---

---

Aparcament Soterrani -3

---

---

---

336.000,00 €

-535.461,17 €

-199.461,17 €

TOTAL
CESSIÓ 10% AU (inclosa en Polígon 1)
APROFITAMENT PRIVAT

3.3.4

APROVAT
25/11/2019 14:33

---

---

---

336.000,00 €

-535.461,17 €

-199.461,17 €

DESPESES URBANITZACIÓ I GESTIÓ

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DESPESES
Despeses urbanització (1)
Despeses gestió (honoraris, notaria,…)

BALANÇ

-130.040,82 €
-23.030,00 €

Indemnització edificació existent

-148.968,17 €

TOTAL

-302.038,99 €

-302.038,99 €

(1) Inclou el cost d'urbanització de l'espai lliure privat (Zona verda).
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APROVAT
25/11/2019 14:33

Unitats de valor de l’àmbit

En el present apartat, s’adjunta el càlcul de les unitat de valor del l’àmbit de la Unitat d’Actuació en
base a la distribució del sostre i tipologies previstes en el planejament vigent i les proposades en la present
modificació puntual.
Les unitats de valor permetran poder comparar els resultants de l’estudi econòmic de cada una de les
situacions estudiades: Planejament vigent i proposta de Modificació Puntual (dividida en els dos
polígons).
4.1

PLANEJAMENT VIGENT
TIPOLOGIES

VRS

Comercial

COEFICIENT

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

U.V.

17,01 €/m²st

0,02

1.079,24 m²st

19,45 uv

Plurifamiliar lliure (singular)

944,19 €/m²st

1,00

5.935,25 m²st

5.935,25 uv

Plurifamiliar HPO

388,84 €/m²st

0,41

533,47 m²st

219,70 uv

Plurifamiliar HPC

1.033,34 €/m²st

1,09

266,74 m²st

291,93 uv

7.814,70 m²st

6.466,32 uv

TOTAL

4.2

SOSTRE

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL

a) UNITAT ACTUACIÓ (Polígon 1 + Polígon 2)
TIPOLOGIES
Comercial

VRS

COEFICIENT

SOSTRE

U.V.

17,01 €/m²st

0,01

1.182,87 m²st

14,69 uv

Plurifamiliar lliure

1.369,90 €/m²st

1,00

5.831,62 m²st

5.831,62 uv

Plurifamiliar HPO

388,84 €/m²st

0,28

533,47 m²st

151,42 uv

Plurifamiliar HPC

1.033,34 €/m²st

0,75

266,74 m²st

201,21 uv

7.814,70 m²st

6.198,94 uv

TOTAL
b) POLÍGON 1:
TIPOLOGIES
Comercial

VRS

COEFICIENT

SOSTRE

U.V.

17,01 €/m²st

0,01

897,38 m²st

11,15 uv

Plurifamiliar lliure

1.369,90 €/m²st

1,00

5.063,92 m²st

5.063,92 uv

Plurifamiliar HPO

388,84 €/m²st

0,28

533,47 m²st

151,42 uv

Plurifamiliar HPC

1.033,34 €/m²st

0,75

266,74 m²st

201,21 uv

6.761,51 m²st

5.427,70 uv

TOTAL
c) POLÍGON 2:
TIPOLOGIES
Comercial

VRS

COEFICIENT

SOSTRE

U.V.

17,01 €/m²st

0,01

285,49 m²st

3,55 uv

1.369,90 €/m²st

1,00

767,70 m²st

767,70 uv

Plurifamiliar HPO

388,84 €/m²st

0,28

---

---

Plurifamiliar HPC

1.033,34 €/m²st

0,75

---

---

1.053,19 m²st

771,25 uv

Plurifamiliar lliure

TOTAL

Modificació Puntual 2 del PGM en la Unitat d’Actuació del C. Del Carme – Av. de Cornellà
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31.336.652,20 €

- Aparcament

719,66 €/u.v.

REPERCUSSIÓ PER UNITAT DE VALOR

$11(;



-22.188.804,94 €

% Diferencial respecte total àmbit =

25.648.769,08 €

-767.721,88 €

-7.782.539,28 €

-13.638.543,78 €

DESPESES

POLÍGON 1

0,00%

719,66 €/u.v.

4.807,80 u.v .

3.459.964,13 €

3.459.964,13 €

-767.721,88 €

-2.358.539,28 €

6.586.225,30 €

BALANÇ

+

REPERCUSSIÓ PER UNITAT DE VALOR

Unitats de v alor aprofitament priv at =

Valor resultant =

TOTAL

- Indemnització edificació existent

- Despeses gestió (honoraris, notaria, ...)

- Despeses urbanització

URBANITZACIÓ I GESTIÓ

- Aparcament

EDIFICACIÓ SOTA RASANT

- Sostre Pluri HPC (preu concertat)

- Sostre Pluri HPO (règim general)

- Sostre Plurifamiliar Lliure

- Sostre Comercial

EDIFICACIÓ SOBRE RASANT

PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL

-3.195.987,06 €

-302.038,99 €

-535.461,17 €

-2.358.486,90 €

DESPESES

% Diferencial respecte total àmbit =

3.751.019,30 €

336.000,00 €

3.415.019,30 €

INGRESSOS

POLÍGON 2

0,00%

719,66 €/u.v.

771,25 u.v .

555.032,24 €

555.032,24 €

-302.038,99 €

-199.461,17 €

1.056.532,40 €

BALANÇ

El document ha estatsignat per :
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Segons l'establert en l'article 123 del RLUC: no es podren produir diferències relatives superiors al 15%

REPERCUSSIÓ PER UNITAT DE VALOR

Unitats de v alor aprofitament priv at =

Valor resultant =

TOTAL

5.424.000,00 €

20.224.769,08 €

INGRESSOS

SIGNATURES

EQUILIBRI POLÍGONS EN BASE A LES UNITAT DE VALOR:

5.579,05 u.v .

4.014.996,38 €

4.014.996,38 €

Unitats de v alor aprofitament priv at (= 90% u.v . totals) =

Valor resultant =

REPERCUSSIÓ PER UNITATS DE VALOR :

(*) Valors un cop exclosa la cessió del 10% de l'Aprofitam ent Urbanístic del total de l'àm bit

TOTAL

- Indemnització edificació existent

-25.384.792,00 €

- Aparcament
URBANITZACIÓ I GESTIÓ
- Despeses gestió (honoraris, notaria, ...)

-1.069.760,87 €

-2.558.000,45 €

- Despeses urbanització

-1.069.760,87 €

-8.318.000,45 €

(*)

- Despeses gestió (honoraris, notaria, ...)

29.399.788,38 €

5.760.000,00 €

EDIFICACIÓ SOTA RASANT

(*)

- Despeses urbanització

URBANITZACIÓ I GESTIÓ

(*)

- Sostre Pluri HPC (preu concertat)

EDIFICACIÓ SOTA RASANT

- Sostre Pluri HPO (règim general)

- Sostre Pluri HPC (preu concertat)

EDIFICACIÓ SOBRE RASANT

- Sostre Pluri HPO (règim general)

7.642.757,70 €

PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL

- Sostre Plurifamiliar Lliure

-15.997.030,68 €

=

- Sostre Comercial

23.639.788,38 €

TOTAL UA
BALANÇ

- Sostre Plurifamiliar Lliure

(*)

INGRESSOS

-248,39 €/u.v.

5.819,69 u.v .

-1.445.560,75 €

-1.445.560,75 €

-1.085.606,18 €

-5.854.852,14 €

5.494.897,56 €

- Sostre Comercial

EDIFICACIÓ SOBRE RASANT

5.2 PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL

REPERCUSSIÓ PER UNITAT DE VALOR

Unitats de v alor aprofitament priv at (= 90% u.v . totals) =

Valor resultant =

REPERCUSSIÓ PER UNITATS DE VALOR :

DESPESES

-32.782.212,95 €

-1.085.606,18 €

-13.285.252,14 €

-18.411.354,63 €

(*) Valors un cop exclosa la cessió del 10% de l'Aprofitam ent Urbanístic

TOTAL

- Indemnització edificació existent

- Despeses gestió (honoraris, notaria, ...)

7.430.400,00 €

23.906.252,20 €

TOTAL UA
BALANÇ
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- Despeses urbanització

(*)

(*)

DESPESES

ALTRES DADES

URBANITZACIÓ I GESTIÓ

- Aparcament

EDIFICACIÓ SOTA RASANT

- Sostre Pluri HPC (preu concertat)

- Sostre Pluri HPO (règim general)

- Sostre Plurifamiliar Lliure (singular)

- Sostre Comercial

EDIFICACIÓ SOBRE RASANT

INGRESSOS

Comparativa dels estudis econòmics

5.1 PLANEJAMENT VIGENT

5
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Viabilitat econòmica i equilibri poligonal

El quadre de l’apartat anterior incorpora la comparativa del rendiment econòmic derivat de l’ordenació
vigent i la que resulta de la proposta de modificació puntual, així com de l’ordenació de cada un dels
nous polígons (polígon 1 i polígon 2) en que es proposa dividir la Unitat d’Actuació.
En el quadre es pot comprovar la inviabilitat econòmica de la Unitat d’Actuació segons l’ordenació
establerta pel planejament vigent i com, amb els ajustos definits en la present Modificació Puntual, el
sector passa a ser viable econòmicament i amb un cert marge de benefici, el qual permetrà garantir la
viabilitat econòmica del sector tot i les possibles fluctuacions del mercat.
Pel que fa a la comparativa dels estudis econòmics del Polígon 1 i el Polígon 2, es pot comprovar que el
balanç econòmic és pràcticament idèntic en els dos àmbits, permeten concloure que els dos polígons
en que es proposa dividir la Unitat d’Actuació estan equilibrats pel que fa a beneficis i càrregues.

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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Aquest equilibri s’aconsegueix mitjançant la distribució del sostre i tipologies entre el dos polígons, la qual
es realitza en base a les càrregues de cada polígon, i no en base a la superfície amb dret a aprofitament
de cada un d’ells.
En el cas del polígon 1 tenim que la repercussió de les càrregues és superior a la del polígon 2, per tant
l’edificabilitat assignada al polígon 1 també haurà de ser superior a la del polígon 2 per poder garantir
l’equilibri.
La justificació a nivell numèric seria la següent:
PÀRAMETRES BASE:

POLÍGON 1

Superfície amb dret a aprofitament

3.620,85 m²s

Unitats de v alor aprofitament priv at (90%)

4.807,80 u.v .

Càrregues (Edificació sota rasant, gestió i urbanització)

-3.126.261,16 €

POLÍGON 2
720,65 m²s
771,25 u.v .
-501.500,16 €

TOTAL UA
4.341,50 m²s
5.579,05 u.v .
-3.627.761,32 €

JUSTIFICACIÓ EQUILIBRI POLÍGONS (CÀRREGUES - EDIFICABILITAT):
REPERCUSSIÓ CÀRREGUES
RESPECTE SUPERFÍCIE

EDIFICABILITAT

REPERCUSSIÓ CÀRREGUES
RESPECTE UNITATS DE VALOR

= Càrregues / superfície amb

= Unit at s valor aprof. privat /

= Càrregues / unit at valor

dret a aprofit ament

sup. amb dret a aprofit ament

aprofit ament privat

POLÍGON 1

-863,41 €./m²s.

/

1,33 u.v ./m²s

=

-650 €/u.v.

POLÍGON 2

-695,90 €./m²s.

/

1,07 u.v ./m²s

=

-650 €/u.v.

TOTAL UA

-835,60 €./m²s.

/

1,29 u.v./m²s

=

-650 €/u.v.

Aquest equilibri garanteix que en cada polígon els propietaris tinguin els mateixos drets com a resultat
de la proporcionalitat entre beneficis (unitats de valor) i càrregues; per tant, els dos polígons es podran
desenvolupar de forma completament independent (sense necessitat de realitzar les compensacions
previstes en l’article 123 del RLUC), i cada propietari tindrà els drets i les càrregues del polígon on quedin
inclosos els seus terrenys.

Lleida, novembre 2019

Arku3 Urban, SLP
Arquitecte
Marc Ribes i Mesalles

Firmado digitalmente por MARC RIBES I MESALLES /
num:26767-8
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Lleida,
o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya / COAC /
0015, ou=Col·legiat, title=Arquitecte, sn=RIBES I
MESALLES, givenName=MARC,
serialNumber=43706794D, cn=MARC RIBES I
MESALLES / num:26767-8,
email=marcribes@arku3.com
Fecha: 2019.11.11 15:00:02 +01'00'
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Estudi de mercat

En el present document, es defineixen les següents tipologies per al sector:
- Comercial
- Plurifamiliar lliure
- Plurifamiliar HPO (Règim general)
- Plurifamiliar HPC (Preu concertat)
- Aparcament
Per a les tipologies Plurifamiliars de protecció pública, de règim general i de preu concertat, s’han
considerat els preus de venta oficials fixats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya. Aquests preus venen fixats en funció dels metres quadrats de superfície útil, i
per a la seva transformació a superfície construïda, s’ha considerat un diferencial entre útil i construïda
d’un 20%.

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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Zona geogràfica =

ZONA A2

€/m² sup. útil

€/m² sup. construïda

Preu HPO

1.940,48

1.552,38

Preu HPC

3.001,68

2.401,34

Per tal de poder fixar el preu de venta de les tipologies de Comercial, Plurifamiliar Lliure i Aparcament,
s’ha realitzat un estudi de mercat sobre les ofertes existents a data d’avui. Aquest estudi de mercat ha
considerat les ofertes equivalents a l’entorn, i s’han ponderat els seus preus tenint en compte:
-

Localització (Coeficient 1)

-

Superfície i forma (Coeficient 2)

-

Antiguitat i conservació (Coeficient 3)

-

Qualitat de l’edificació (Coeficient 4).

Les fonts considerades per a la realització d’aquest estudi han estat les pagines webs dedicades a la
promoció de la venta d’edificacions.
S’adjunta a continuació els quadres resum d’aquest estudi de mercat:
HABITATGES PLURIFAMILIARS

UBICACIÓ

SUPERFÍCIE
FONT TIPOLOGIA
CONSTRUIDA

PREU

Preu
/mϸst

COEFICIENT
PONDERACIÓ
Coef.1 Coef.2 Coef.3 Coef.4

Preu/m²st
ponderat

c/ Gaspar Fàbregas
Esplugues de Llobregat

Idealista

Bloc Pluri

88,00 m²st

299.000,00 €

3.397,73 € 1,00

1,10

1,00

1,05

3.924,38 €/m²st

c/ Josep Maria Ventura, 1
Esplugues de Llobregat

Idealista

Bloc Pluri

99,00 m²st

373.000,00 €

3.767,68 € 1,05

1,00

1,00

1,00

3.956,06 €/m²st

c/ de l'Estronci, 1
Hospitalet de Llobregat

Fotocasa

Bloc Pluri

79,00 m²st

263.000,00 €

3.329,11 € 1,10

1,00

1,00

1,00

3.662,03 €/m²st

Passatge Rosers, 11
Cornellà de LLobregat

Fotocasa

Bloc Pluri

86,00 m²st

386.000,00 €

4.488,37 € 1,00

1,00

1,00

0,95

4.263,95 €/m²st

c/ Mestre Joan Corrales
Esplugues de Llobregat

Idealista

Bloc Pluri

140,00 m²st

445.000,00 €

3.178,57 € 1,10

1,00

1,05

1,05

3.854,81 €/m²st

Esplugues de Llobregat

Idealista

Bloc Pluri

90,00 m²st

345.000,00 €

3.833,33 € 1,05

1,00

1,05

1,05

4.437,56 €/m²st

TOTAL

4.016,46 €/m²st
VALOR CONSIDERAT
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COMERCIAL PLANTA BAIXA
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UBICACIÓ

FONT TIPOLOGIA

SUPERFÍCIE
CONSTRUIDA

PREU

Preu
/mϸƐƚ

COEFICIENT
PONDERACIÓ
Coef.1 Coef.2 Coef.3 Coef.4

Preu/m²st
ponderat

c/ Esports, 8
Esplugues de Llobregat

Idealista

Local PB

180,00 m²st

140.000,00 €

777,78 €

1,05

1,00

1,10

1,10

988,17 €/m²st

Av. Cornellà,121
Esplugues de Llobregat

Idealista

Local PB

340,00 m²st

320.000,00 €

941,18 €

1,00

1,00

1,10

1,10

1.138,82 €/m²st

c/ Mestre Joan Corrales, 85
Idealista
Esplugues de Llobregat

Local PB

215,00 m²st

165.000,00 €

767,44 €

1,00

1,00

1,00

1,00

767,44 €/m²st

c/ Mossèn J.Verdaguer, 8
Esplugues de Llobregat

Idealista

Local PB

250,00 m²st

387.000,00 € 1.548,00 €

1,05

1,00

1,10

1,05

1.877,34 €/m²st

c/ Mestre Joan Corrales
Esplugues de Llobregat

Idealista

Local PB

281,00 m²st

205.000,00 €

729,54 €

1,10

1,00

1,10

1,05

926,88 €/m²st

c/ Rovellat, 9
Esplugues de Llobregat

Idealista

Local PB

146,00 m²st

160.000,00 € 1.095,89 €

1,10

1,00

1,10

0,95

1.259,73 €/m²st

TOTAL

1.159,73 €/m²st
VALOR CONSIDERAT

1.160,00 €/m²st

PLACES APARCAMENT

UBICACIÓ

FONT

TIPOLOGIA

Av. Cornellà, 58
Esplugues de Llobregat

Idealista cotxe+moto

Passatge dels Ametllers
Esplugues de Llobregat
c/Sant Jordi,14
Esplugues de Llobregat

SUPERFÍCIE
PLAÇA

COEFICIENT
PONDERACIÓ

PREU

Coef.1 Coef.2 Coef.3 Coef.4

Preu/plaça
ponderat

---

15.600,00 €

1,00

0,95

1,05

1,00

15.561,00 €

Idealista cotxe

17,00 m²

16.500,00 €

1,00

0,95

1,05

1,00

16.458,75 €

Idealista cotxe

12,00 m²

14.300,00 €

1,00

1,05

1,05

1,00

15.765,75 €

Esplugues de Llobregat

Idealista cotxe

12,00 m²

14.500,00 €

1,00

1,05

1,05

1,00

15.986,25 €

c/Sant Albert Magne
Esplugues de Llobregat

Idealista cotxe

15,00 m²

14.500,00 €

1,00

1,00

1,05

1,00

15.225,00 €

c/Francesc Llunell, 11
Esplugues de Llobregat

Idealista 2 cotxes

---

18.000,00 €

1,00

0,90

1,05

1,00

17.010,00 €

TOTAL

16.001,13 €
VALOR CONSIDERAT VENTA

16.000,00 €

Aquests Valors en Venda (Vv) són els que s’han utilitzat en el present estudi econòmic per al càlcul del
valor residual del sòl.
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Costos de construcció

El càlcul del cost de construcció s’ha establert en base al mòdul vigent del COAC i els corresponents
coeficients segons les diferents tipologies:
Mb
Mòlul base 2019

Cg

Ct

Cq

Cu

Coef.

Coef.

Coef.

Coef.

Geogràfic

Tipològic

Qualitat

d'Ús

1,10

1,20

1,80

Pressupost de
referència

PLURIFAMILIAR LLIURE
-504,00 €/m²st

1,00

-1.197,50 €/m²st

VALOR CONSIDERAT : 100% COAC -1.197,50 €/m²st
PLURIFAMILIAR LLIURE SINGULAR
-504,00 €/m²st

1,00

1,10

1,20

1,80

-1.197,50 €/m²st
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VALOR CONSIDERAT : 130% COAC -1.556,76 €/m²st
PLURIFAMILIAR HPO
-504,00 €/m²st

1,00

1,10

1,00

VALOR CONSIDERAT :

1,40

-776,16 €/m²st

95% COAC

-737,35 €/m²st

PLURIFAMILIAR HPC
-504,00 €/m²st

1,00

1,10

1,00

1,40

VALOR CONSIDERAT : 100% COAC

-776,16 €/m²st

-776,16 €/m²st

COMERCIAL
-504,00 €/m²st

1,00

1,10

1,00

1,20

VALOR CONSIDERAT : 100% COAC

-665,28 €/m²st

-665,28 €/m²st

APARCAMENT SOTERRANI -1
-504,00 €/m²st

1,00

1,10

1,00

VALOR CONSIDERAT :

1,00

-554,40 €/m²st

95% COAC

-526,68 €/m²st

APARCAMENT SOTERRANI -2
-504,00 €/m²st

1,00

1,10

1,00

1,00

VALOR CONSIDERAT : 100% COAC

-554,40 €/m²st

-554,40 €/m²st

APARCAMENT SOTERRANI -3
-504,00 €/m²st

1,00

1,20

1,00

1,00

VALOR CONSIDERAT : 100% COAC

-604,80 €/m²st

-604,80 €/m²st

El pressupost de referència resultant és el que es considera com a Cost de Construcció per Contracte,
incloent dins d’aquest valor el cost del benefici industrial i les despeses generals.
A les despeses de construcció s’han d’afegir les despeses de gestió sent aquestes:
- Impostos i taxes (2% Valor de venda)
- Honoraris dels tècnics redactors i directors dels projectes (9% Cost Construcció per Contracte)
- Llicències (3% Cost Construcció per Contracte)
- Assegurances (6,5% Cost Construcció per Contracte)

Aquests Costos de Construcció junt amb les Despeses de gestió són els que s’han utilitzat en el present
estudi econòmic per al càlcul del valor residual del sòl.
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CONTINGUT
El present ANNEX a la MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 del Pla General Metropolità en la Unitat d’actuació del
C. Del Carme – Av. De Cornella del municipi d’Esplugues de Llobregat, conté l’INFORME DE SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA.
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Consideracions generals

L’informe de sostenibilitat econòmica ha de ponderar 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.
L’anterior determinació emana de l’adaptació catalana al que establia l’article 15 “Evaluación y
seguimiento del desarrollo urbano”, al Títol II sobre bases de règim del sòl del “Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo”.
Aquest text legal en l’exposició de motius manifesta el següent:
“Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las Administraciones con
que la Ley abre su Título II.
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Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución urbanísticas
tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial, por
su incidencia en el crecimiento económico, en la protección del medio ambiente y en la calidad
de vida. Por ello, la Ley asegura unos estándares mínimos de transparencia, de participación
ciudadana real y no meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen
los planes sobre la economía y el medio ambiente.
La efectividad de estos estándares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor
envergadura e impacto, que producen una mutación radical del modelo territorial, se sometan a
un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenación. Además, la Ley hace un tratamiento
innovador de este proceso de evaluación y seguimiento, con el objeto de integrar en él la
consideración de los recursos e infraestructuras más importantes.
Esta integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la celeridad
de los procedimientos en los que se insertan.”
D’acord amb l’anterior és necessari, de forma particular, realitzar la sostenibilitat econòmica dels casos
d’actuacions de “major envergadura” que produeixen una mutació radical del model territorial.
Aquestes previsions del Text Refós recentment derogat es mantenen en el nou Text aprovat per Reial
Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.
Per a la justificació de la sostenibilitat econòmica és necessari referir-se als principals indicadors bàsics, i
el seu potencial impacte respecte les finances públiques de l’Administració, que en aquest cas es
corresponen amb:
a) Despeses: Cost de manteniment dels espais lliures i la vialitat.
b) Ingressos: Impost de l’IBI (Impost sobre béns immobles).
2

Ponderació de l’impacte de l’actuació prevista

Per tal de ponderar l’impacte de les actuacions previstes en l’àmbit de la present modificació puntual
en les finances de les Administracions responsables de la implantació i manteniment de les
infraestructures i dels serveis necessàries (en aquest cas, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat), a
continuació s’avaluen les repercussions de cada un dels polígons en que es proposa dividir l’àmbit.

2.1

Polígon 1

En el Polígon 1 es preveuen 4.134,25m² de superfície destinats a espais lliures i 582,85m² destinats a vialitat.
Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes entre 2,00 i 3,00
euros/m² i any, per als espais lliures, i entre 2,50 i 3,00 euros/m² i any per a la vialitat, el que en la seva
totalitat vindrà a comportar pel conjunt de l’actuació una necessitat d’inversió en termes de
manteniment segons el que s’assenyala en el quadre següent:
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Concepte

Superfície

Cost manteniment
unitat m²/any

Cost manteniment
anual 1

Cost manteniment
anual 2

Espais lliures

4.134,25 m²

2,00 i 3,00 €/mϸ

8.268,50 €

12.402,75 €

582,85 m²

2,50 i 3,00 €/mϸ

1.457,13 €

1.748,55 €

Vialitat

Total manteniment - mitja anual

11.938,46 €

Dels diferents valors anteriors, la mitjana anual del cost de manteniment del sistema d’espais lliures i la
nova vialitat es situa en la quantitat de 11.938,46€/any.
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El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en les noves actuacions tindran
un manteniment, que entre d'altres fons d’ingressos, procediran de la recaptació en concepte de Impost
de Bens Immobles (IBI) que l'Ajuntament recaptarà de les noves construccions (no es comptabilitzen en
aquest cas l'import de les llicències, ni dels possibles impostos d'activitat a instal·lar, ni altres taxes o
càrrecs que puguin generar noves aportacions a l’Administració municipal).
En termes generals, si es considera que la mitjana de valors procedents de l'IBI es situa un valor d’uns
5,00€/m² sostre i any, i s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre del sector,
s’obtenen uns ingressos de 33.807,55€/anuals que cobreixen de manera suficient l'import de la despesa
de 11.938,46€/any.

Total sostre
6.761,51 m² sostre

2.2

IBI anual estimat

Ingressos anuals

5,00 €/m² sostre

33.807,55 €

Ingressos anuals

33.807,55 €

Polígon 2

En el Polígon 1 es preveuen 363,60m² de superfície destinats a espais lliures i 365,83m² destinats a vialitat.
Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes entre 2,00 i 3,00
euros/m² i any, per als espais lliures, i entre 2,50 i 3,00 euros/m² i any per a la vialitat, el que en la seva
totalitat vindrà a comportar pel conjunt de l’actuació una necessitat d’inversió en termes de
manteniment segons el que s’assenyala en el quadre següent:
Concepte

Superfície

Cost manteniment
unitat m²/any

Cost manteniment
anual 1

Cost manteniment
anual 2

Espais lliures

363,60 m²

2,00 i 3,00 €/m ϸ

727,20 €

1.090,80 €

Vialitat

365,83 m²

2,50 i 3,00 €/m ϸ

914,58 €

1.097,49 €

Total manteniment - mitja anual

1.915,03 €

Dels diferents valors anteriors, la mitjana anual del cost de manteniment del sistema d’espais lliures i la
nova vialitat es situa en la quantitat de 1.915,03€/any.
El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en les noves actuacions tindran
un manteniment, que entre d'altres fons d’ingressos, procediran de la recaptació en concepte de Impost
de Bens Immobles (IBI) que l'Ajuntament recaptarà de les noves construccions (no es comptabilitzen en
aquest cas l'import de les llicències, ni dels possibles impostos d'activitat a instal·lar, ni altres taxes o
càrrecs que puguin generar noves aportacions a l’Administració municipal).
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En termes generals, si es considera que la mitjana de valors procedents de l'IBI es situa un valor d’uns
5,00€/m² sostre i any, i s’apliquen els valors unitaris d’ingressos sobre la totalitat del sostre del sector,
s’obtenen uns ingressos de 5.265,95€/anuals que cobreixen de manera suficient l'import de la despesa
de 1.915,03€/any.

Total sostre
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1.053,19 m² sostre

Lleida, novembre 2019

Arku3 Urban, SLP
Arquitecte
Marc Ribes i Mesalles

IBI anual estimat

Ingressos anuals

5,00 €/m² sostre

5.265,95 €

Ingressos anuals

5.265,95 €

Firmado digitalmente por MARC RIBES
I MESALLES / num:26767-8
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Lleida, o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015,
ou=Col·legiat, title=Arquitecte,
sn=RIBES I MESALLES,
givenName=MARC,
serialNumber=43706794D, cn=MARC
RIBES I MESALLES / num:26767-8,
email=marcribes@arku3.com
Fecha: 2019.11.11 15:00:33 +01'00'
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ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA DE
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
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CORNELLÀ (V.01).

Actuació:

MOBILITAT GENERADA :MODIFICACIÓ PLANEJAMENT GENERAL
Localització:
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Projecte:

Promotor:
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1. ANTECEDENTS
L’àmbit de la modificació puntual 2 del Pla General Metropolità en la unitat d’actuació del C. Carme –
Av. de Cornellà, es localitza al sud-est de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, al barri de La Plana, just
al centre de l’eixample més consolidat de la ciutat.
El planejament de referència, és a dir, el PGM del 1987 preveu que l’eix Carrer Carme i Bruc de la
ciutat d’Esplugues es configuri com una via cívica, un nexe d’unió de la ciutat amb el Parc de Can
Mercader i la ciutat de Cornellà.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Aquest eix, creua la ciutat de Nord a Sud, donant preferència als modes tous de transport.

Aquest eix cívic quan arriba a l’Av. de Cornellà, uneix dos teixits urbans molt diferents, passant del
format «Rambla central» al format «bulevard lateral».
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La vocació d’aquesta modificació és consolidar la trama urbana en aquest punt cèntric de la ciutat,
amb usos amb clau d’ordenació volumètrica (18), sistemes viaris (5) i espais lliures (6b).

Just al costat del planejament, existeix el mercat municipal, que està pendent de remodelació,
actualment el mercat està situat provisionalment dins del sistema viari:

Aquest estudi de mobilitat generada es planteja com a objectiu de complir amb les disposicions
generals del Decret 344/2006 de 19 de setembre de Regulació dels Estudis de Mobilitat Generada de
planejament derivat, que es desenvolupa de la Llei 9/2003 de la mobilitat.
L’estudi d’Avaluació de la mobilitat generada s’ha de realitzar en motivació a l’apartat 1 de l’article 3
del decret:
x

Article 3.1: Com Revisió de planejament general (EAMG planejament general)
Article 3
Àmbit d’aplicació
3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada s’han d’incloure, com a document independent,
en els instruments d’ordenació territorial
i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments
o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions
o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs
modificacions, que tinguin per objectiu la implantació
de nous usos o activitats.
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2. AMBIT DE D’ESTUDI

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’àmbit de l’estudi es situa en el barri de La Plana, al sud-est del municipi d’Esplugues de Llobregat.
Es troba en el centre del casc urbà consolidat i amb bones connexions de transport en tots els modes
amb els altres barris de la ciutat.
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3. OBJECTIUS DE L’ESTUDI

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Els objectius de l’estudi de mobilitat generada de la modificació del Pla General són els següents:


Garantir la connectivitat en transport públic i l’accessibilitat a peu i en bicicleta des de i cap als
principals focus de generació de viatges.



Racionalitzar el nombre dels desplaçaments en vehicle privat, de forma que es minimitzin les
afectacions a la xarxa de carrers de l’entorn.



Incrementar la qualitat en els desplaçaments a peu i bicicleta per l’interior del planejament ja
que, actualment hi ha alguna manca de continuïtat i connexió entre els diferents punts del
sector.



Acomplir les disposicions de l’article 12 del Decret 344/2006 de Regulació dels Estudis de la
Mobilitat Generada, referents a figures de planejament urbanístic general.

El present estudi farà referència explícita al contingut de l’article 12, referent a la mobilitat
generada per modificacions de planejament general:
Article 12
Documentació que han de contenir els estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a les figures de
planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions que comportin un canvi en la classificació del
sòl
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada de les figures de planejament urbanístic general i llurs
revisions o modificacions que comportin un canvi en la classificació del sòl, han de contenir la documentació
següent:
a) Determinació, d’acord amb el que estableix l’article 8, de la mobilitat que generen els diferents usos
previstos en el planejament, representada en un plànol a l’escala adient. Aquesta avaluació ha d’incorporar els
indicadors de gènere als que es refereix l’article 10 d’aquest Decret per tal de garantir l’adequació del
planejament de les polítiques de mobilitat a la diversitat d’activitats i necessitats d’organització de la vida
quotidiana.
b) Proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants, en els termes establerts a l’article 15, representada
en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació.
c) Previsió de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície, en els termes establerts a l’article 16
representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació.
d) Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes, en els termes establerts a l’article 17 representada en el
plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació, indicant les reserves per aparcaments de
bicicletes en sòl públic.
e) Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles en els termes establerts a l’article 18,
representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d’avaluació.
f) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic corresponent, de les estacions de
ferrocarril i d’autobusos interurbans existents i de les previstes en un pla o projecte aprovat definitivament per
l’administració competent.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.
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4. METODOLOGIA
Per a l’execució d’un estudi de mobilitat consistent, és necessari una campanya exhaustiva de
recollida de dades sobre el terreny complementada amb les dades de trànsit més significatives de la
zona facilitades per les administracions competents de la xarxa viària. Per això, s’ha realitzat un
anàlisi de càrrega de la xarxa, basat en dades d’aforaments manuals i automàtics existents.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

De la mateixa manera, s’ha efectuat un inventari de tota la xarxa viària interior a l’àmbit d’estudi
respecte a paràmetres útils per a l’obtenció de possibles punts conflictius a la xarxa viària. Per
efectuar l’anàlisi de la xarxa viària d’aproximació i de pas de la xarxa de carreteres pròximes,
s’estudien els aforaments realitzats amb anterioritat en altres estudis de mobilitat (Pla de mobilitat
urbana d’Esplugues de Llobregat), a efectes de quantificar la previsió de viatges des de cada origen
exterior i associar-los a les possibles entrades a l’àmbit d’estudi.

4.1.- RECULL DE DADES REFERENTS AL TRANSPORT PÚBLIC, VIANANTS I BICICLETES
S’ha recollit la informació sobre les línies de transport públic que passen properes a l’àmbit d’estudi,
per tal de conèixer l’oferta d’autobusos a l’àmbit.

4.2.- CÀLCUL DE LA DEMANDA
GENERADA
Es calcula la demanda generada en
dies laborables i en caps de setmana
segons les taules de càlcul i les dades
recollides en funció dels tipus
d’activitat a la zona, els metres
quadrats de superfície destinada a
cada ús i el trànsit generat per cada
tipus d’activitat. Els ratis emprats es
poden trobar a l’annex 1 del decret de
regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.

4.3.- EFECTE SOBRE EL TRÀNSIT ACTUAL DE LA MOBILITAT GENERADA
Es calcularà l’efecte sobre el trànsit actual en funció de les dades recollides, les intensitats de trànsit
calculades a partir dels aforaments i del treball de camp i es plantejaran propostes de cara a la
millora de la mobilitat a la zona d’estudi.

4.4.- APLICACIÓ DEL DECRET 344/2006
Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada de les figures de planejament urbanístic derivat han
de contenir la documentació exigida a l’article 12.
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5. ANÀLISI DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESCENARI ACTUAL
5.1.- EL TRANSPORT PÚBLIC
Esplugues compte amb una xarxa d’autobusos urbans i interurbans i el pas del tramvia que uneix
l’àmbit d’estudi amb les altres parts de la ciutat i amb àrees externes al municipi.
x

Tramvia

Esplugues compte amb diferents línies de tramvia que uneixen el municipi amb les ciutats properes
de Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Les línies són la T1, T2
i T3.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

La circulació del tramvia es realitza per l’Avinguda Cornellà, on hi ha diferents parades que queden
properes i accessibles al nostre àmbit de planejament.
La més propera es l’anomenada La Sardina, a 100 metres del nou emplaçament i del c. Carme. Té una
freqüència de pas que oscil·la entre els 5 minuts i els 15, depenent de les hores del dia.
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Autobús
Esplugues té diferents línies urbanes i interurbanes que operen per tota la ciutat. Existeixen diferents
línies diürnes i altres nocturnes.
Bus Diürn
En el cas dels autobusos diürns, es pot diferenciar d’aquells autobusos urbans, que connecten els
diferents barris de la ciutat d’Esplugues (i part d’Hospitalet del Llobregat fins a ciutat Universitària a
Barcelona).

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Aquestes línies són la EP 1 i la EP 2, amb parades existents a Av. De Cornellà, a un radi de 100 metres
del nostre planejament.

En la següent imatge es mostra el detall de l’àmbit d’estudi i les parades d’autobús urbà més
properes.
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En el cas dels autobusos interurbans, existeixen diferents línies que discorren per les diferents
artèries principals de la ciutat.

En la següent imatge es mostra el detall de la parada més propera d’aquestes línies d’autobús amb el
sector del planejament.

Una de les principals diferències entre els serveis d’autobusos, és que els interurbans realitzen els
seus desplaçaments per les artèries principals de la ciutat, com l’Avinguda Cornellà, límit amb el
nostre àmbit d’estudi, mentre que els autobusos urbans, realitzen un recorregut enllaçant amb altres
vies més secundàries.
Bus Nocturn
Existeixen tres línies de NitBus que operen per la ciutat, connectant aquesta amb la corona més
propera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (N12 / N14 / N15)
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La línia que queda més propera a l’àmbit d’estudi correspon a la N14, amb un recorregut que
transcorre des de Barcelona, Rda. Universitat a Castelldefels “Centre Vila”.
Tant les línies de bus com la del tramvia donen una cobertura total a l’àmbit d’estudi, tal i com
mostra la següent imatge:
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5.2.- ITINERARIS A PEU I EN BICICLETA

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Actualment el sector està urbanitzat amb voreres amb amplades superiors als 1,8 metres, pel que
acompleixen tant amb el codi d’accessibilitat de Catalunya com amb l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de
febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

L’estructura actual de carrers està inclosa dins de la xarxa principal d’itineraris de vianants del
municipi, comptant amb una bona connectivitat amb la resta de punts d’atracció de la ciutat.
A l’Av. Cornellà, existeix un carril bici dins de la vorera, segregat amb asfalt vermell, el qual dóna
connectivitat des del nou planejament fins a la resta de la ciutat amb aquest mode de transport.
Els carrers que limiten en el sector del planejament, és viable el pas de bicicletes, ja que es tracta
d’una zona limitada a 30km/h., la qual ofereix la possibilitat de coexistència entre els vehicles
motoritzats i la bicicleta. A més, hi ha diverses vies preferents per a bicicletes, com el carrer Carme,
amb el passeig central entre carrils.
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Hi ha un estacionament privat de bicicletes Bicibox en el xamfrà de l’Av. Cornellà amb el carrer
Carme.
En la imatge següent, extreta de l’Ajuntament d’Esplugues, es veuen els carrils bici de tot el municipi,
els carrils preferents, la ronda verda i aquells carrils en projecte.
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5.3.- TRÀNSIT PRIVAT
Actualment l’accessibilitat en vehicle privat al sector, bàsicament es realitza directament des de l’Av.
de Cornellà, en principi no s’han detectat problemes de capacitat a les hores punta a les vies interiors
al planejament, només a l’Av. Cornellà hi ha alguns problemes de saturació les hores punta.
El C. del Carme correspon a la xarxa secundària veïnal, on connecta amb altres carrers secundaris
amb limitació a 30km/h.
El C. del Carme compta amb un carril de circulació en ambdós sentits, separats aquests per una
rambla que s’inicia en el c. Sant Antoni Mª Claret, fins el c. Josep Miquel Quintana, on es troba
l’actual Mercat La Plana, el principal focus de generació de viatges del nostre àmbit d’estudi.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

El C. del Carme connecta amb el c. Josep Miquel Quintana, d’un sentit de circulació i un carril, el qual
arriba a Pl. de la Sardana, situada en Av. Cornellà.

El nostre àmbit d’estudi es caracteritza per disposar d’un aparcament d’unes 60-70 places ocupades
per veïns i usuaris del mercat provisional:
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6. CÀLCUL DE LA DEMANDA GENERADA
Per poder realitzar un escenari futur del nostre àmbit d’estudi el més acurat possible és fer un càlcul
de la demanda generada de cada un dels subàmbits i equipaments presents al planejament. Per això
és important conèixer la superfície útil (m2) de cada un dels emplaçaments i a què aniran destinats,
ja que els viatges generats varien en funció de l’activitat que es realitzi en cada espai.

6.1.

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PROPOSADA

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

La modificació es basa en la divisió en dos polígons
d’actuació amb l’aprofitament per 77 habitatges i
plantes baixes comercials. La gran aportació a la
ciutat es basa en la creació d’una nova centralitat
urbana, una gran plaça central i una sobre dotació
d’aparcament per usos públics.
A diferencia del planejament actual, la idea es
generar un gran espai de prioritat per vianants, en
consonància amb les recomanacions del Pla de
mobilitat Sostenible de la ciutat d’Esplugues de
Llobregat.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.

17

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Projecte: Projecte - 2248/2018/9

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XXX70-DSAWE-T28Q5
Data d'emissió: 26 de noviembre de 2019 a les 8:07:38
Pàgina 106 de 150

6.2.

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

APROVAT
25/11/2019 14:33

CÀLCUL DE LA DEMANDA GENERADA PER LES ACTUACIONS PREVISTES

Per realitzar els càlcul es tenen en compte totes les superfícies i per tant tots els viatges que aquestes
generarien:

* Superfície sistema espais lliures: 4.310,04 m2 de sòl
* Superfície comercial planta baixa: 1.182,87 m2 de sostre (depenent propietari i
projecte aquest pot ser habitatge).
* Superfície habitatges: 7.014,49 m2 de sostre, aquest es divideixen entre
plurifamiliar lliure, HPO i HPC – règim general i HPP – Preu considerat (77 habitatges
en total).
TAULA 1

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Activitat

Superficie (m2).
Edificabilitat
màxima

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

3.946,44
897,38
5.961,30

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

363,60
285,49
1.053,19

HABITATGES

67 HAB.

10 HAB.
77 HAB

La superfície de sistemes d'espai lliure està expressada en m2 de sòl, tal i com indica el Decret de Mobilitat

** En el cas de les plantes baixes els propietaris de cada emplaçament té l’opció de considerar-ho
com a comerç o bé destinar-ho a habitatges. En l’estudi s’ha considerat l’opció més desfavorable pel
que fa a la generació de viatges, per tant, com si totes les plantes baixes es destinessin a comerç, ja
que aquesta activitat genera més desplaçaments que els habitatges.
En els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’estima el nombre de desplaçaments que
generen les diferents activitats i usos del sòl amb els següents ratis mínims de viatges generats/dia,
llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors:

Font: Dades del Decret de Mobilitat
Per al càlcul dels desplaçaments per ús residencial s’ha realitzat a partir de 10 viatges/100m2. Per l’ús
comercial s’aplica el que marca el Decret per a quest motiu, que són 50 viatges cada 100m2 de
sostre. Finalment per als sistemes d’espais lliures s’aplica el rati de Zones verdes, que són 5 viatges
cada 100m2 de sòl.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.
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El càlcul de viatges es realitza tant en dies laborables i en dissabte. Les superfícies d’activitat
previstes es creuen amb els ratis d’atracció de viatges que disposa el Decret de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
Ratis d’atracció aplicats:
RATIOS D'ATRACCIÓ (PER 100 m2 ÚTILS)

TAULA 2

Laborables

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Activitat

Dissabtes

usuaris

treballadors

usuaris

treballadors

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

4,5
40,0
9,90

0,5
10,0
0,10

4,9
40,0
9,90

0,1
10,0
0,10

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

4,5
40,0
9,90

0,5
10,0
0,10

4,9
40,0
9,90

0,1
10,0
0,10

A partir d’aquest ratis es calculen els desplaçaments totals generats per a cada una de les activitats i
per cada un dels polígons d’actuació.
Desplaçaments totals
Amb aquestes dades, a la següent taula obtenim els resultats referents als desplaçaments per la
Modificació:
TAULA 3

ATRACCIÓ (viatges persones/dia)

Activitat
SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

Laborables
usuaris
treballadors
178
20
359
90
590
6

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES
TOTAL

16
114
104
1.362

2
29
1
147

Dissabtes
usuaris
treballadors
193
4
359
90
590
6
18
114
104
1.379

LABORABLE

total desplaçaments
total per sentit

0
29
1
130
DISSABTE

1.508

1.508

754

754

Les activitats previstes al Pla fan preveure la generació de 1.508 viatges a l’àmbit, 754 per sentit de
circulació.
A continuació es mostra la distribució modal aplicada als viatges generats en dia feiner i dissabtes.
Repartiment modal
El repartiment modal respon al percentatge d’ús de cada un dels modes de transport. Aquest s’ha
extret del Pla de Mobilitat d’Esplugues de Llobregat (2012). Al tractar-se d’un municipi cohesionat i
urbanitzat el gran pes de la mobilitat es realitza a peu amb un 88,5% dels desplaçaments.
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Repartiment modal Esplugues (PMUS 2012)

Tra ns port públic
3%

Vehicle privat
motori tzat
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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Bicicleta
0%

A peu
90%

En els següents quadres es mostra el repartiment modal per mode de transport i el total de
desplaçaments que es generen per a cada un d’ells.
Repartiment modal i viatges a peu:
REPARTIMENT MODAL (% viatges a peu)

Laborables
ACTIVITATS

Dissabtes

usuaris

treballadors

usuaris

treballadors

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

88,5%
88,5%
88,5%

88,5%
88,5%
88,5%

88,5%
88,5%
88,5%

88,5%
88,5%
88,5%

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

88,5%
88,5%
88,5%

88,5%
88,5%
88,5%

88,5%
88,5%
88,5%

88,5%
88,5%
88,5%

Segons aquest repartiment modal, els desplaçaments que es generen a peu són els següents:
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ATRACCIÓ (vianants /dia)

POLIGON 1

POLIGON 2

Laborables
Dissabtes
usuaris treballadors
usuaris
treballadors
SIST. ESPAIS LLIURES
157
17
171
3
COMERCIAL PLANTA BAIXA**
318
79
318
79
HABITATGES
522
5
522
5
SIST. ESPAIS LLIURES
14
2
16
0
COMERCIAL PLANTA BAIXA**
101
25
101
25
HABITATGES
92
1
92
1
TOTAL
1205
130
1220
115
1335

1335

Es preveuen un total de 1.335 desplaçaments a peu amb diferències segons l’activitat que es preveu
en la modificació i el que determina el Decret.
El mateix exercici per les bicicletes dóna el següents viatges al dia:
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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

REPARTIMENT MODAL (% viatges en bicicleta)

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES
SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

Laborables
usuaris treballadors
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

Dissabtes
usuaris
treballadors
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

0,2%
0,2%
0,2%

0,2%
0,2%
0,2%

0,2%
0,2%
0,2%

ATRACCIÓ (bicicletes/dia)

POLIGON 1

POLIGON 2

Laborables
Dissabtes
usuaris treballadors
usuaris
treballadors
SIST. ESPAIS LLIURES
0
0
0
0
COMERCIAL PLANTA BAIXA**
1
0
1
0
HABITATGES
1
0
1
0
SIST. ESPAIS LLIURES
0
0
0
0
COMERCIAL PLANTA BAIXA**
0
0
0
0
HABITATGES
0
0
0
0
TOTAL
2
0
2
0
2

2

Els desplaçaments de bicicleta s’estimen que siguin 2 al dia. Aquesta dada és reduïda degut al poc ús
de la bicicleta per dins del municipi, ja que el repartiment modal és tan sols del 0,2%.
Pel que fa al repartiment modal en transport públic i els desplaçaments que s’esperen és el següent:
REPARTIMENT MODAL (% viatges transport públic)

Activitat
SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES
SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

Laborables
usuaris treballadors
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%

2,9%
2,9%
2,9%

Dissabtes
usuaris
treballadors
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.
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Amb aquest repartiment modal, la generació de viatges en transport públic és el següent:
ATRACCIÓ (viatges en transport públic/dia)

POLIGON 1

POLIGON 2

SIST. ESPAIS LLIURES
COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES
SIST. ESPAIS LLIURES
COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES
TOTAL

Laborables
usuaris treballadors
5
1
10
3
17
0
0
0
3
1
2
0
33
3

Dissabtes
usuaris
treballadors
6
0
10
3
17
0
1
0
3
1
2
0
33
3

36

36

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

El total dels desplaçaments amb transport públics són 36 desplaçaments amb les diferents opcions
d’aquests, recordem que l’àmbit d’actuació queda íntegrament cobert amb autobusos i el tramvia,
donant una gran potencialitat d’usuaris.
Finalment, el repartiment modal per al transport privat és el següent:
REPARTIMENT MODAL (% de viatges en turisme)

Laborables
Activitat

Dissabtes

usuaris

treballadors

usuaris

treballadors

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

8,4%
8,4%
8,4%

8,4%
8,4%
8,4%

8,4%
8,4%
8,4%

8,4%
8,4%
8,4%

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

8,4%
8,4%
8,4%

8,4%
8,4%
8,4%

8,4%
8,4%
8,4%

8,4%
8,4%
8,4%

Per a realitzar el càlcul dels desplaçaments amb vehicle privat, primerament, s’ha de tenir en compte
la seva ocupació mitjana. Aquest s’ha previst que sigui 1,21 persones/vehicle, tant en dies laborables
com en dissabtes:
OCUPACIÓ MITJA (persones /turisme)

Activitat
SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES
SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

Laborables
usuaris treballadors
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Dissabtes
usuaris treballadors
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,2
1,2
1,2

1,2
1,2
1,2

1,2
1,2
1,2

Aplicant aquest repartiment modal i l’ocupació mitjana, els viatges resultants en vehicle privat serà:
S’estima que hi accediran/sortiran de l’àmbit 103veh/dia. Per cada un dels sentits de la marxa aquest
resulten 52 vehicles/dia.
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ATRACCIÓ (vehicles/dia)

Laborables
Activitat

Dissabtes

usuaris

treballadors

usuaris

treballadors

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

12
25
41

1
6
0

14
25
41

0
6
0

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES
TOTAL

1
8
7
94

0
2
0
9

1
8
7
96

0
2
0
8

LABORABLE

total desplaçaments
total per sentit

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

6.3.

DISSABTE

103
52

104
52

PREVISIÓ D’ESTACIONAMENT A L’ÀMBIT D’ESTUDI

En aquest següent apartat es calcula el nombre d’estacionaments necessaris per cobrir la nova
demanda necessària d’aparcament. El projecte de la modificació ja contempla aquesta necessitat i el
càlcul d’aparcament, creant nous pàrquings sota de l’edifici i sota espai públic. En el polígon 1 es
preveuen dues plantes de pàrquing (Planta -1 i Planta -2), i en el polígon 2 una única planta soterrani
(Planta -1). Tal i com expressa en el projecte, la superfície i el numero de plantes d’aparcament sota
l’espai públic són normatius, La superfície d’aparcaments sota l’edifici són indicatius, a definir pel
corresponent projecte d’edificació.

Sostre (m2) Places aparcament
SOTA EDIFICI

POLIGON 1
SOTA ESPAI
PÚBLIC

Planta -1

1.150,87

39 places

Planta -2

1.150,87

39 places

Planta -1

2.937,66

98 places

Planta - 2

2.937,66

98 places

Planta -3

2.980,48
11.157,54

105 places
379 places

TOTAL APARCAMENT

Sostre (m2) Places aparcament
SOTA EDIFICI

Planta -1

466,70

12 places

253,41

9 places

Planta -2

POLIGON 2
SOTA ESPAI
PÚBLIC

Planta -1
Planta -2

TOTAL APARCAMENT

720,11

21 places

El total de places que es creen a partir dels aparcaments nous sota edifici i sota espai públic són 400
(379 en el polígon 1 i 21 en el polígon 2, tenint en compte les possibles variacions corresponents en
el projecte d’edificació).
A partir del total de places d’aparcament contemplades s’han de reservar les necessàries per PMR,
vehicles elèctrics i motos.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.

23

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Projecte: Projecte - 2248/2018/9

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XXX70-DSAWE-T28Q5
Data d'emissió: 26 de noviembre de 2019 a les 8:07:38
Pàgina 112 de 150

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/11/2019 14:33

APROVAT
25/11/2019 14:33

A continuació es fan els càlculs segons el que determina la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, es calcularan les places que s’han
de reservar per a PMR

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Æ 1 plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda cada 40 places totals.

Font: Orden VIV/561/2010
Finalment, a partir del que esmenta el Real Decret 1053/2014, del 12 de desembre, Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos» es calcularan les reserves necessàries per a vehicle elèctric.
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Font: Decret 1053/2014, Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos
El total de places d’estacionament que es contemplen en la modificació entre els dos polígons és de
400 places (379 i 21 per cada un dels polígons). Segons el Decret de Mobilitat Generada la mida
mínima de les places han de ser:
-

Turismes: 4,75 x 2,40 m

-

Motocicletes: 2,20 x 1,00 m

Pel que fa a la normativa d’aparcament de vehicles, el Decret estipula que s’ha de reservar un mínim
d’1 plaça per cada habitatge o cada 100m2 de sostre o fracció. Pel cas de les motocicletes s’ha de
reservar un mínim de 0,5 places per habitatge o 1 plaça cada 200m2 de sostre o fracció.
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Pel cas de l’aparcament sota espai públic es recomana que el 10% respecte el total de les places de
vehicles siguin per a motos.
Sostre (m2) Places aparcament
SOTA EDIFICI

POLIGON 1
SOTA ESPAI
PÚBLIC

PMR

V. Elèctric

2

2

10

7

7

11
65

9

9

1.150,87

39 places

17

Planta -2

1.150,87

39 places

17

Planta -1

2.937,66

98 places

10

Planta - 2

2.937,66

98 places

Planta -3

2.980,48
11.157,54

105 places
379 places

TOTAL APARCAMENT

Sostre (m2) Places aparcament
SOTA EDIFICI

Motos

Planta -1

Planta -1

Motos

PMR

V. Elèctric

466,70

12 places

3

1

1

253,41

9 places

3

1

1

21 places

6

2

2

Planta -2

POLIGON 2
SOTA ESPAI
PÚBLIC

Planta -1
Planta -2

TOTAL APARCAMENT

720,11

En els quadres anteriors es mostra les places que s’han de reservar per a cada un dels polígons
segons tipologia. Trobem que de motocicletes s’han de reservar un total de 71 places, repartides
entre els dos polígons d’actuació i en les diferents plantes (el de sota edifici segons el que determina
el Decret i sota espai públic, reservar el 10% de les places).
Per Persones amb Mobilitat Reduïda i segons els càlculs efectuats, seria necessària la reserva de 11
places en total dels dos polígons. La localització de les places de PMR es recomana que es situïn en
les immediacions dels accessos principals.
Respecte al vehicle elèctric, igual que les reserves de PMR, segons els càlculs serien necessàries 11
places per recarregar aquests tipus de vehicles, repartides entre els diferents polígons i plantes dels
pàrquings (degut a la demanda actual d’aquesta tipologia de vehicles, es recomana anar instal·lant
aquests aparcaments segons creixi la demanda, instal·lant un percentatge en la primera fase, i
reservant espais per a un futur implantar les places que quedin fins a arribar al que es determina en
l’informe).
** Pel que fa a l’aparcament del polígon 2 s’ha realitzat un càlcul a l’alça per tal que totes les plantes
disposin de places de moto, PMR i vehicle elèctric. En cas de seguir estrictament el Decret, al no
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.
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arribar a les places mínimes o ser tan poques les places d’estacionament, alguna de les tipologies
podria quedar exclosa del càlcul.

Aparcament per a bicicletes
Finalment es calculen les places necessàries per a cada una de les activitats i per cada polígon. El
càlcul es realitza a partir de les directrius del Decret de Mobilitat Generada
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El total de places per a cada activitat i polígon és el següent:
TAULA 1

Activitat

Superficie (m2).
Edificabilitat
màxima

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 1 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

3.946,44
897,38
5.961,30

SIST. ESPAIS LLIURES
POLIGON 2 COMERCIAL PLANTA BAIXA**
HABITATGES

363,60
285,49
1.053,19

HABITATGES

Aparcament
bicicletes

67 HAB.

39
9
134

10 HAB.
77 HAB

4
3
20
209

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Per el cas dels habitatges s’ha calculat a partir de 2 places per cada un dels habitatges, ja que aquest
resultat és superior al que resultaria si es calcules a partir de 2 places cada 100m2 de sostre o fracció.
El resultat per les places d’aparcament de bicis és que s’han de reservar un total de 209 places,
distribuïdes entre els dos polígons (182 per el polígon 1 i 27 per el polígon 2).
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7. SITUACIÓ DEL TRÀNSIT ACTUAL I FUTUR

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Per conèixer la situació actual del trànsit de la zona de la modificació s'han estret els plànols de IMD
del Pla de Mobilitat d’Esplugues de Llobregat. Les dades de l’estudi són les següents:

Font: Pla de Mobilitat Sostenible d’Esplugues de Llobregat
Per les vies del voltant de l’àmbit les IMD no superen els 1.000 vehicles al dia, tant pel període de
matí com el de la tarda.
Per l’Avinguda de Cornellà, en alguns trams, les IMD arriben fins els 1.500 vehicles, tot i que no
ocasionen cues ni moments de restricció, i per tant, les saturacions estan per sota del 50%.
Pel carrer Verge de Guadalupe es veuen alguns trams d’entre 2.500 i 5.000 vehicles, tot i que queda
allunyat de l’àmbit d’actuació.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.
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Pel que fa a les actuacions del sector La Montesa, a l’extrem sud de la Rambla del Carme, a partir de
l’estudi de mobilitat efectuat en aquest sector, per la Rambla del Carme circularan a l’entorn de
3.000 vehicles diaris en ambdós sentis de la via. la pacificació de l’entorn del Mercat i les
característiques d’aquests, no afecta al vial i a les propostes que es preveuen en l’àmbit del carrer
Carme.

S’ha realitzat el model de simulació futura amb les dades del PMUS i l’estimació de la mobilitat
generada calculada en l’apartat anterior. La simulació indica que és factible absorbir el flux de
vehicles generat amb uns bons nivells de servei, molt similars als de la situació actual.
A més, s’han de considerar les propostes del PMUS, ja que aquestes van en concordança de reduir
l’ús del transport privat i incrementar els modes més sostenibles.
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SIMULACIÓ PROPOSTA
La proposta de construcció de la plaça, no suposa cap pèrdua de capacitat viària respecte a la
simulació anterior. La mobilitat generada en vehicle privat, pot ser absorbida sense cap problema per
la xarxa simulada.

Realitzant la projecció a 10 anys a partir de les dades d’IMD del PMUS no s’enregistren problemes de
cues ni de saturació en els eixos ni carrers del voltant de la zona. La nova plaça i la desviació del
trànsit que hi circulava per ells és totalment assumible per les vies del voltant de la xarxa.
El sistema funciona amb diferents rampes i sistemes per accedir als aparcaments:
x

Una sola rampa d’entrada i sortida pel mercat que funciona de forma independent.
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x

En el polígon 1 (habitatges/comerços) es preveu un aparcament de la qual una part està sota
l’espai públic i una part sota la zona residencial. L’accés es realitzarà per una rampa de doble
sentit.

x

En el polígon 2 (habitatges/comerços) es preveu un aparcament ubicat una part sota l’edifici i
l’altra sota la plaça. L’accés es realitzarà amb un monta-cotxes (ja que per la dimensió de la
parcel·la no era possible una rampa).

x

Donat que s’ha previst un sobrant de places, es podran vendre/llogar a veïns dels edificis de
l’entorn.
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8. CONSIDERACIONS MEDIAMBIENTALS
Càlcul del consum i emissions generades pel nou sector

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

La qualitat de l’aire a la zona d’estudi està directament relacionada amb el parc de vehicles que hi
circula: amb el volum de viatges en cotxe i, per tant, amb les facilitats que es doni per oferir un bon
accés al transport públic. S’entén per emissió a l’atmosfera l’abocament de substàncies a l’aire per
focus d’emissió fix o mòbil.
El sector del transport és una de les principals fonts d’emissió antropogènica de contaminants a
l’atmosfera, un 85% dels quals prové dels mitjans de transport rodats. Els vehicles emeten més de
1.000 substàncies químiques a l’atmosfera, generalment complexes, que hi romanen en forma de
gas, aerosols i partícules. Els principals contaminants atmosfèrics provinents de la combustió dels
vehicles són el monòxid de carboni (CO), el diòxid de carboni (CO2), el diòxid de sofre (SO2), les
partícules en suspensió totals (PST), els òxids de nitrogen (NOX), els compostos orgànics volàtils
(COV) i el plom (Pb); tot i que aquest últim metall pesat cada vegada es troba en menor quantitat a la
gasolina “super” (0,15 gr/litre de benzina).
Segons reflecteixen els estudis previs a l’elaboració del Pla d’actuació de les zones de Protecció de
l’Ambient Atmosfèric, tant els nivells de qualitat de l’aire per diòxid de Nitrogen com per a partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres de diversos municipis de Catalunya són superiors als
nivells admissibles que fixa la normativa vigent.
La caracterització de les emissions dels vehicles s’ha realitzat a partir de dades del PMUS i aplicant
uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut. Les dades dels factors utilitzats s’han extret de la
pàgina web d’Environmental Physics And Chemistry Laboratory:
http://www.fi.lt/afch/roademiscalc.php?lang=en
D’aquest web s’han extret les dades dels factor d’emissió en base al tipus de vehicle i de la tecnologia
utilitzada per aquest. Com a base per realitzar els càlculs s’ha suposat que el 100% dels vehicles
utilitzaven la tecnologia Euro II. Això servirà per donar-nos un càlcul aproximat ja que quant més nou
sigui el model del vehicles, més actual serà aquesta tecnologia i menys contaminarà.
És de gran dificultat determinar el consum energètic i les conseqüents emissions relacionades amb el
transport, ja que l’àmbit d’estudi no està delimitat per unes fronteres que permetin mesurar la
quantitat de combustibles consumits amb exactitud. Per tant, per a la realització dels càlculs es
tipificaran alguns dels paràmetres.


El consum dedicat al transport es pot dividir aproximadament en un 54% de benzina i un 46%
de gasoil.



S’estima com a distància mitjana recorreguda en vehicle privat uns 10 km, amb velocitats de
20,3 km/h. Aquesta dada s’ha extret dels càlculs realitzats amb el model de simulació
TransCAD de la ciutat d’Esplugues.
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Pels desplaçaments en motocicleta s’estima una distància mitjana de 7 km.

Tipus de vehicle
Cotxe gasoil
Cotxe benzina
Motocicleta

Vehicles
39
57
6
102

Distància
mitjana
10
10
7

Veh*km
388
571
43



Pel transport públic, no es considera un increment de passos al dia.



En cap moment s’ha tingut en compte la climatologia de la zona d’estudi per tal de calcular
els efectes de la dispersió de les emissions.

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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Consum per tipus de vehicle i emissions per tipus de vehicle:

Tipus de vehicle
Cotxe gasoil
Cotxe benzina
Motocicleta
Camions
TOTAL

Km
recorreguts
388
571
43
0
1.002

Consum en
litres
25,97
74,83
4,50
0,00
105,29

Tipus de vehicle Km recorreguts CO gr/Km
Cotxe gasoil
388
586,44
Cotxe benzina
571
538,64
Camions
0
0,00
TOTAL
959
1125,08

Nox gr/km PST gr/km CH4 gr/Km N2O gr/km CO2 gr/km
82
10,47
2
7
79.621
533
168,50
86
3
143.040
0
0,00
0
0
0
615
178,97
88
10
222.661
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9. INDICADORS DE COL·LECTIUS VULNERABLES
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La mobilitat generada en qualsevol espai té unes característiques que concretes en funció del gènere,
el més significatiu és la diferència en el mode de transport pels homes i les dones.
Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) del 2012 de la regió metropolitana
de Barcelona; les dones tendeixen a utilitzar més els modes de transport públics i no motoritzats
(74,6% dones i 62,4% homes), és per aquest motiu que cal impulsar mesures que facilitin l’elecció
d’aquests modes de transport.

Encara que a l’hora de concebre la mobilitat del conjunt de la població sempre es tenen en compte
mesures i propostes que siguin adients per a tothom, independentment del gènere i l’edat, el
present apartat vol incorporar algunes propostes concretes, en les que es representi la voluntat del
document de planificació en tenir en compte a tots els col·lectius possibles.
En concret es proposa la instal·lació de bancs i il·luminació entre els nous edificis i els accessos al
transport públic que afavoreixi els condicions de seguretat.
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10. CONCLUSIONS
En aquest punt s’enumeren les conclusions de l’estudi per l’àmbit de la modificació i per cada un dels
modes de transport:
Mobilitat a peu
Actualment els itineraris principals de vianants que connecten amb el transport públic disposen d’un
ample superior als 1,8m, distancia mínima que recull el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. A més,
trobem l’Avinguda de Cornellà, on hi ha diverses parades d’autobús i tramvia, amb voreres que
superen els 2m d’amplada útil.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Mobilitat en bicicleta
Actualment l’àmbit disposa de carrils bicis en l’entorn de l’àmbit (en Avinguda de Cornellà) a més, hi
ha diferents enclavaments per estacionar i una parada de Bicing molt propera a l’àmbit d’actuació. A
més, en el Carrer del Carme hi ha un gran passeig central per el qual poden transitar vianants i
bicicletes.
Mobilitat en transport públic
Pel que fa a la mobilitat en transport públic els càlculs mostren que no es fa necessària l’ampliació ni
la modificació de cap de les línies actuals. Les parades es troben adaptades i amb informació en cada
una d’elles. A més, la cobertura fins a l’àmbit de la modificació queda completament dins del radi de
bus i tramvia.
Mobilitat en vehicle privat
Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat s’ha observat que la demanda futura podrà ser acollida per
la xarxa viària actual sense realitzar cap tipus de modificació de la mateixa. Els índexs de saturació de
les vies en hora punta no superen el 50%.
La Rambla del Carme és considerada una via local, de 30Km/h, la qual uneix dos sectors en estudi de
modificació per part de l’Ajuntament d’Esplugues. La modificació del sector La Montesa i la
modificació del present estudi, no afecten al viari existent, ni a la Rambla del Carme, ja que
l’increment de vehicles és assumible a les característiques de la via i a les modificacions i propostes
que s’hi plantegen.
Pel que fa a l’aparcament el dimensionament de l’aparcament previst és de 400 places en el total
dels aparcaments.
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11.- ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES i PROPOSTES.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

S’han analitzat dos alternatives d’ordenació de l’àmbit de la modificació de planejament:

L’OPCIÓ 1: PGM Æ Mantenir l’ordenació bàsica dels espais descrita al PGM.
L’OPCIÓ 2: PROPOSTA Æ Modificar el PGM per generar una nova centralitat urbana.

11.1. DESCRIPCIÓ DE LES OPCIONS
OPCIÓ 1: PGM

El carrer Carme continua amb la mateixa secció fins a l’Av. de Cornellà, necessitant dos
incorporacions i fomentant la utilització del vehicle privat.
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La superfície d’asfalt predomina sobre la de plaça central, que al estar en mig, no és gaire útil per la
plaça del mercat.
OPCIO 2: PROPOSTA
La proposta rau en consolidar una gran plaça en aquest punt d’unió de teixits, aprofitant el canvi
urbà per consolidar una nova centralitat urbana amb caràcter de gran plaça pública, dotada
d’importants infraestructures de transport i d’un envejable centralitat urbana.
Aquesta nova centralitat es caracteritzaria per disposar d’un potent intercanviador de transport
(TRAM, Bus, Aparcament, zona comercial...).

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

L’objectiu és donar continuïtat al c. Carme fins a una nova Plaça, la Plaça del mercat, peatonalitzant
també un tram del c. Josep Miquel Quintana, entre c. Carme i el nou planejament. A més, aquesta
continuïtat també dóna pas a la pròpia Rambla del Carme fins al sector de La Montesa, formant un
conjunt per els vianants de passeig agradable i segur.
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11.2 MOBILITAT PER A VIANANTS
OPCIÓ 1: PGM
El planejament preveu un corredor pacificat en el c. Carme i l’Av. Cornellà. L’àrea calculada que
guanyaria el vianant amb el aquest escenari de planejament seria al voltant de 2.200 m2, donat que
bona part de l’espai el consumeix el viari que segueix la forma de rambla prevista.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Donat que no és una via bàsica, just al contrari, és una via de caràcter veïnal segons el PMU
d’Esplugues de Llobregat, és factible un increment de la pacificació del nou tram, de forma que es
pugui generar un gran espai, que permeti les entrades i sortides dels aparcaments i dels possibles
guals que es puguin crear en aquesta zona.

OPCIO 2: PROPOSTA
Aquest nou gran espai proposat tindria de l’ordre de 6.000 m2, multiplicant per 3 els espais de
l’opció anterior.
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El veritable protagonista d’aquest espai passa a ser el vianant, que disposa d’una àrea sense trànsit i
amb els aparcaments a sota, que per una part, satisfaran la demanda del mercat i per l’altre a la dels
nous veïns de les noves promocions que apareixen als polígons 1 i 2.
La rambla podria passar al mateix nivell de la vorera fins a la nova Plaça, generant una veritable via
cívica que tot i que continua cap al nord, en a quest punt genera un espai per a usos de ciutat,
aproximant aquesta part d’Esplugues a altres sectors i barris.
Es proposa adequar la il·luminació en els recorreguts des dels nous edificis i plaça fins a les parades
de transport públic, per tal de donar major seguretat al recorregut, igual que instal·lar bancs en la
plaça per donar comoditat i confort als visitants de l’espai públic.

11.3 MOBILITAT PER A BICICLETES

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

OPCIÓ 1: PGM
Actualment existeix un carril bici en vorera en Av. Cornellà, als carrers immediats a la zona de
planejament, hi ha una bona coexistència entre transport motoritzat i bicicleta.
També podem localitzar un aparcament Bicibox en el xamfrà Av.
Cornellà – c. Carme.
En el Pla de Mobilitat, hi ha un projecte creació carril bici en el c.
Carme (rambla entre c. Josep Miquel Quintana i l’Av. Cornellà) que cal
conservar i potenciar per incentivar l’ús de la bicicleta a la ciutat
d’Esplugues.
OPCIO 2: PROPOSTA
La proposta rau en mantenir les recomanacions del PMU de la ciutat incloent la creació d’un itinerari
en bici a la rambla del c. Carme entre c. Verge de Guadalupe i la nova plaça, la qual servirà de nexe
per arribar a Av. Cornellà.
La continuïtat del c. Carme fins a l’Av. Cornellà es podria realitzar pel centre del nou espai de vianants
entre el mercat i els nous habitatges, marcant amb unes petites senyals a terra per on cal que la
bicicleta es desplaci sense interferir amb els vianants.
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A la zona annexa al mercat, es proposa la instal·lació de nous aparcaments per a bicicletes. Es
proposa la instal·lació de 67 U-invertides dins del pàrquing sota edifici (per tal de donar aparcament
segur als habitants dels nous habitatges) i 10 U-invertides al pàrquing sota edifici del polígon 2 (per
cada U-invertida, es poden estacionar dues bicicletes).

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Pel que fa a les activitats d’espai lliure i comerç es
recomana pel polígon 1, la reserva de 24 Uinvertides (les quals es poden combinar entre dins
de l’aparcament per tal de preservar més la
seguretat de les bicicletes) i per el voltant dels
emplaçaments en l’espai lliure. Respecte el polígon
dos, aquesta reserva ha de ser de 3 U-invertides,
que de la mateixa manera, es poden localitzar dins
i/o fora de l’aparcament soterrat.

Diverses opcions de pàrkings per a bicicletes
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11.4 MOBILITAT TRANSPORT PÚBLIC
Les dos opcions tenen una important oferta de transport públic, l’ordenació proposada no suposa
cap inconvenient pel transport públic actual ni previst al PMU de la ciutat.
La situació actual de transport públic ja resulta molt avantatjosa pel nou planejament.
Dóna cobertura a tota la zona del mercat i habitatges a un radi de menys de 100 m de distància i
connecta tant, el municipi d’Esplugues, com els municipis del voltant de l’àrea Metropolitana de
Barcelona.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Aquesta zona és un indret important en quant a intercanviador de modes de transport i amb el
mercat, un pol generador de nova mobilitat interna al municipi

Es proposa que per a millorar el transport públic en els nous polígons, es realitzi una campanya
informativa una vegada s’hagin completat les edificacions i habitatges, per tal que els nous veïns o
usuaris comercials arribin a tenir coneixement de totes les possibilitats que tenen en quant a la
mobilitat amb transport públic.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la MPG2 àmbit del C. Carme Av. Cornellà.
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11.5 MOBILITAT VEHICLE PRIVAT
OPCIÓ 1: ACTUAL / PGM
Actualment, el c. Carme es pot circular tant
d'entrada des de l’Av. Cornellà, com de sortida a
questa, pertany a la xarxa secundaria veïnal de
carrers segons el PMU de la ciutat.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Donat que el Tramvia passa per Av. Cornellà i el
transit és intens en aquesta, totes les
interseccions amb aquesta avinguda estan
semaforitzades.
Pel que fa a l’aparcament, actualment hi ha una bossa d’aparcament d’unes 60-70 places en
superfície per donar servei al mercat i als veïns de la zona. Aquest aparcament està situat en un espai
annex al mercat, i a ambdós costats del c. Carme fins a Av. Cornellà.
Les ocupacions són altes durant el dia, donat que també serveix com a park and ride del tramvia.
SIMULACIÓ SEGONS PLANEJAMENT
La simulació de la situació futura amb una estimació de la mobilitat generada pel mercat i els nous
edificis, indica que és factible absorbir el flux de vehicles generat amb uns bons nivells de servei, molt
similars als de la situació actual.
Calen rampes d’aparcament pel mercat i per les residències.
El PMU d’Esplugues, suposa una reducció de la mobilitat en vehicle privat en els propers anys, degut
al desenvolupament de les propostes del Pla.
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OPCIO 2: PROPOSTA
La proposta garanteix tots els moviments. Consisteix en utilitzar la xarxa interior al barri per
simplificar els moviments i accedir a les rampes de l’aparcament, inclou la pacificació de tota la zona i
la creació de la comentada plaça.
La proposta també inclou la possible connexió interior continuació pel carrer del Carme fins a al
carrer Francesc Llunell / Av. Cornellà à per veïns o serveis de C/D dels nous veïns de la zona.

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Des del projecte de modificació es treballa per realitzar aparcaments soterrats (independent de
l’aparcament públic del mercat) en cada un dels edificis (polígon 1 + polígon 2). Per tant, tal i com es
proposa des del projecte de modificació del planejament, l’aspecte d’aparcament es resoldria amb
aquestes edificacions i tenint en compte les reserves analitzades en el document, tots els usuaris
tindrien places per a estacionar el vehicle: 60 aparcaments per a motos, 8 per a PMR (les quals han
d’anar correctament senyalitzades) i 8 reserves per vehicles elèctrics (senyalitzades correctament).

L’esquema de mobilitat proposat, suposa crear una circulació circular: Av. Cornella, Dr. Manuel Riera,
Josep Miquel Quintana, que permet arribar a tots els guals i aparcaments existents i proposats.
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Els sentits de circulació que es proposen serien els de la imatge següent:
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SIMULACIÓ PROPOSTA

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

La proposta de construcció de la plaça, no suposa cap pèrdua de capacitat viària respecte a la
simulació anterior. La mobilitat generada en vehicle privat, pot ser absorbida sense cap problema per
la xarxa simulada.

Tenint en compte el desenvolupament del planejament del present estudi i el planejament del sector
La Montesa, els vehicles que accediran i circularan per el Carrer del Carme no posposen un increment
a la via que aquesta no pugui assumir.
El sistema d’aparcaments que donarà servei a la rotació, als veïns actuals i als futurs, funciona amb
diferents rampes per accedir als aparcaments:
x

Una sola rampa d’entrada i sortida pel mercat que funciona de forma independent.

x

En el polígon 1 (habitatges/comerços) es preveu un aparcament de titularitat privada ubicat
una part sota l’edifici i l’altra sota la plaça. L’accés es realitzarà per una rampa de doble
sentit.

x

En el polígon 2 (habitatges/comerços) es preveu un aparcament de titularitat privada ubicat
una part sota l’edifici i l’altra sota la plaça. L’accés es realitzarà amb un monta-cotxes (ja que
per la dimensió de la parcel·la no és possible una rampa). L
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11.6 MOBILITAT CÀRREGA I DESCÀRREGA
OPCIÓ 1: ACTUAL / PGM

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:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Les places per C/D actualment es troben a la calçada. El projecte de mercat preveu desplaçar aquesta
activitat a la planta -1 del futur aparcament.

OPCIO 2: PROPOSTA
La proposta suposa integrar les places de C/D a l’aparcament públic del mercat i crear una nova
centralitat en la distribució urbana de mercaderies del centre de la ciutat.
Habilitar 5 places de C/D en el nou aparcament públic..
Associar al mercat amb la DUM de la ciutat, centralitat.
Creació d’un espai per implementar d’una micloplataforma per trencament de càrrega de
paquets de furgonetes a tricicles o bicicletes de càrrega.

Dos microplataformes de repartiment de mercaderies funcionen amb èxit a Barcelona.
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12. CONCLUSIONS.
Pel que fa a la mobilitat, la proposta plantejada en la modificació del planejament presenta més
avantatges que inconvenients respecte a la prevista al PGM.
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OPCIO 1: PGM
ENCAIX URBANÍSTIC
Trencament del teixit urbà de l’eix cívic Carme i Bruc fins
al Parc de Can Mercader a l’Av. Cornellà.

ENCAIX

MOBILITAT A PEU
Protagonisme al vianant a partir d’una via per vianants
entre c. Carme i Av. Cornellà.

PEU

MOBILITAT EN BICICLETA
Nous eixos ciclistes que connecten el nou planejament
amb una via ciclista en Av. Cornellà.

BICI

MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
Connexions amb tramvia i autobusos a menys de 100m
de distància entre les parades i l’àmbit de l’actuació.
Cobertura total amb Esplugues i altres ciutats de l’Àrea
Metropolitana, inclosa Barcelona.
MOBILITAT EN VEHÍCLE PRIVAT
Possibilitat de creuar c. Carme fins Av. Cornellà.
Semàfor de regulació de pas en aquesta via.
MOBILITAT DE MERCADERIES
En calçada.
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OPCIO 2: PROPOSTA
ENCAIX URBANÍSTIC
L’actuació donarà com a resultat una nova centralitat
urbanística dins de la ciutat, amb un ús comercial i
residencial.
Es genera un espai de transició entre un teixit i un altre

ENCAIX

MOBILITAT A PEU
Pas per a vianants en la rambla del c. Carme, finalitzant en
una nova plaça per vianants, on es poden desenvolupar
diferents activitats.

PEU

MOBILITAT EN BICILETA
Creació d’un carril bici en la rambla del c. Carme amb
continuïtat amb la nova plaça. Instal·lació de nous
aparcaments per a bicicletes.
MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
El transport públic actual ja dóna cobertura a tot l’àmbit del
planejament gràcies a les diferents línies urbanes i
interurbanes d’autobús i a les línies de tramvia.
MOBILITAT EN VEHÍCLE PRIVAT
Restriccions de pas en c. Carme, destinat a vianants. Gir
obligatori per c. J.M Quintana.
Aparcament subterrani donarà cobertura als habitatges i al
veïnat.
MOBILITAT DE MERCADERIES
Possible implantació d’una microplataforma de mercaderies
a l’aparcament públic de la zona, al costat de l’aparcament
privat construït pels polígons 1 i 2.
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