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MEMÒRIA ECONÒMICA

1. Memòria de l’estudi econòmic. Característiques i justificació del PDU
La posició estratègica de l’àmbit, tant per l’alta connectivitat territorial com per l’especialització
econòmica de l’Eix Riera de Caldes Sud, es una bona oportunitat per formular aquest Pla director
urbanístic, per tal de possibilitar l’ordenació de l’àmbit d’acord amb el seu caràcter estratègic de
foment de l’activitat econòmica, delimitant uns sectors per a la logística i la indústria.
L’objectiu general d’aquest document és el desenvolupament d’un centre d’activitat econòmica,
que aprofiti l’alta connectivitat territorial, mitjançant els grans eixos viaris, així com la seva
dimensió estratègica al estar directament vinculat al transport ferroviari de mercaderies del
Corredor del Mediterrani a través de la futura terminal logística intermodal del Vallès.
La posició estratègica del PDU permet desenvolupar activitats econòmiques, vinculades a la
logística i al teixit productiu de l’Eix de la Riera de Caldes i. especialment aprofitar oportunitats en
l’àmbit de la distribució a partir de l’encaix entre la Central Integral de Mercaderies (CIM Vallès),
ubicada al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, i la plataforma ferroviària de mercaderies
prevista a La Llagosta.
El desenvolupament i ordenació dels sectors inclosos en l’àmbit del PDU, per la seva ubicació
estratègica en el territori i posició en relació a les infraestructures viàries i ferroviàries supera el
seu estricte àmbit. El pol industrial de la Riera de Caldes; els grans polígons industrials del Baix
Vallès i de tot el Vallès Oriental i Occidental; la CIM Vallès i l’estació intermodal de mercaderies
d’ADIF, són alguns dels factors que justifiquen la redacció d’aquest PDU, ja que per la seva
important connectivitat i centralitat, repercuteix directament en el desenvolupament de tot el
sector industrial de l’entorn.
En aquest sentit, el PDU resolt un sector estratègic, que inclou terrenys de Santa Perpètua de la
Moguda i de La Llagosta, contribuint a potenciar el caràcter d’activitat econòmica i logístic del
territori.

2. Marc legal d’aplicació.
2.1 L’estudi econòmic financer i l’informe de sostenibilitat
El pla director de l’eix de la Riera de Caldes, ordena la regulació urbanística ordena l’àmbit
territorial comprès entre els municipis de Santa Perpètua de la Moguda i la Llagosta, delimitant
uns sectors destinats a activitat econòmica.

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya estableix a l’article 56 que el Pla director ha de contenir les bases econòmiques pel
desenvolupament del sector.
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El PDU de la Riera de Caldes delimita i ordena els sectors d’interès supramunicipals per a l’execució
directa d’una actuació d’especial rellevància econòmica i, per tant, d’acord a l’art. 56.6 del DL 1/2010
s’ha de establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i la documentació propis d’un pla urbanístic
derivat i les altres determinacions pròpies d’aquest instrument.

Per tant, l’ordenació urbanística dels sector industrial del PDU de la Riera de Caldes està subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, sent l’avaluació econòmica - financera i
l’informe de sostenibilitat documents integrants de la redacció d’aquestes figures de planejament.
El present estudi econòmic del PDU s’ha redactat tenint en compte la documentació requerida per
un planejament derivat regulada a l’article 66 del DL 1/2010:
-

L'avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva
viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte de les actuacions
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i
el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis
necessaris.

En aquest document hem avaluat les càrregues i beneficis generats pel planejament, així com el flux
d’ingressos i el flux de despeses d’acord al calendari fixat en el pla d’etapes. D’acord a la legislació
urbanística vigent, els aspectes econòmics rellevants per l’operació són:
-

Cessió obligatòria i gratuïta de tot el sòl reservat per a sistemes urbanístics previst en el
sector.

-

Costejar i executar la totalitat de la urbanització de l’àmbit de la Modificació de planejament
i la seva connexió amb les xarxes de l’entorn. Cal assumir les despeses d’urbanització de vials
i zones verdes, les indemnitzacions de les activitats, béns i drets incompatibles amb el
planejament, el cost de tots els projectes tècnics així com totes les despeses de gestió.

-

Cedir a l’administració actuant el % corresponent de l’aprofitament urbanístic de cadascun
dels sectors lliure de costos d’urbanització.

En aquest cas particular, el sector té que assumir importants infraestructures, i per tal d’aconseguir
la viabilitat del sector es necessari reinvertir una part de la cessió de l’aprofitament urbanístic.
3.

Descripció de l’àmbit del PDU

3.1 Àmbit territorial
L’àmbit territorial del Pla Director Urbanístic inclou terrenys situats en els termes municipals de La
Llagosta, a la comarca del Vallès Oriental, i de Santa Perpètua de Mogoda a la comarca del Vallès
Occidental, segons la delimitació següent: al nord-est per la carretera de Caldes C-59; al sud-est pel
riu Besòs; al sud-oest per la riera de Caldes; i al nord-oest en part amb la carretera N-152a i en part
per la línia ferroviària R-3 (Barcelona-Puigcerdà).
Els límits naturals del territori són els espais fluvials de la Riera de Caldes, al sud-oest, i el Riu Besòs,
al sud-est.
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Els terrenys són sensiblement planers. El pendent mitjà dels terrenys inclosos en l’àmbit és inferior
als 10 graus excepte els terraplens i desmunts de les infraestructures ferroviàries que hi travessen. La
naturalesa del substrat és de graves i sorres.
L’àmbit del PDU comprèn la Riera de Caldes, els dos marges, des del pont ferroviari de la línia Mollet
– Papiol, a Santa Perpètua de Mogoda, fins la desembocadura en el Riu Besòs, al terme municipal de
La Llagosta. Inclou també un tram del Riu Besòs, el marge dret, entre el límit municipal amb Mollet
del Vallès i la confluència amb la Riera de Caldes. Paral·lela a la Riera de Caldes transcorre el traçat
(cablejat aeri i torres metàl·liques) de la línia elèctrica de 220 KW que té un fort impacte visual en
l’àmbit.
3.2 Preexistències
Els terrenys es caracteritzen principalment per estar ubicats entre importants infraestructures de
transport, que el limiten, com la carretera C-59, o el travessen, com les carreteres c-17, c-33, el tren
d’alta velocitat, el ferrocarril de Barcelona – Puigcerdà (R3), el ferrocarril de Mollet del Vallès – el
Papiol i el Ferrocarril de Barcelona a Portbou. Aquesta densitat tan alta d’infraestructures de
transport fa que l’àmbit territorial es trobi molt fragmentat enmig de terraplens i viaductes.

3.3 Estructura de propietat i ocupació
Sector Camí Ral
El sector 1 Camí Ral està ocupat per un únic propietari, Setrampark Catalunya, SA i estan ocupats per
l’activitat de campa de vehicles.
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Sector Can Pere Gil
El sector 2 Can Pere Gil està ocupat per un únic propietari, sense que consti cap activitat rconòmica
o agrària.

4. SITUACIO URBANISTICA
4.1. Situació urbanística actual
L’àmbit del PDU pertany al municipis de Santa Perpètua de la Moguda i La Llagosta i, per a tant, la
situació urbanística actual depèn del planejament general de cada municipi.
L’àmbit està definit per dos sectors, amb situacions urbanístiques diferents: el sector 1 camí Ral i el
sector 2 Can Pere Gil.
4.1.1 Característiques del sector 1 Camí Ral
El planejament municipal vigent queda recollit en el Pla General Municipal d’Ordenació de Santa
Perpètua de Mogoda que va ser aprovat definitivament el 18 de desembre de 1996. Posteriorment,
l’Ajuntament va tramitar un seguit de modificacions puntuals amb incidència a la normativa del Pla
general aprovades definitivament entre l’any 1996 i 2005. A resultes d’aquestes modificacions es va
aprovar, en data 20 d’abril de 2005, el text refós de les Normes urbanístiques del planejament
general del municipi de Santa Perpètua de Mogoda.
Es tracta d’un sector de sòl urbà no consolidat, constituït per terrenys que d’acord al planejament
vigent estan classificats de sòl urbà consolidat i de sòl urbà no consolidat.
4.1.2 Característiques del sector Can Pere Gil
El Planejament municipal vigent que afecta a l’àmbit del PDU queda recollit en el Pla General
d’Ordenació Urbana de La Llagosta, aprovat el 24 de juliol de 1986 (DOGC núm. 826 de 8 d’abril
de 1987), classifica el sòl comprès en l’àmbit com a sòl no urbanitzable.
L’any 2001 es va redactar la modificació puntual del Pla General de La Llagosta on es proposa el
desenvolupament del sector de Can Pere Gil, on es justificava per l’estat del polígon industrial de
La Llagosta, en funció de les demandes de transport, mesures de seguretat i formes de
producció, i per la gran demanda existent de sòl industrial atesa la pressió de l’àrea
metropolitana. En aquesta modificació es proposava un canvi de classificació de sòl del sector de
No urbanitzable a Urbanitzable Programat (delimitat) Industrial, amb admissió d’usos terciaris, si
bé finalment no va prosperar per diverses afectacions ferroviàries.

El sector Can Pere Gil, és un sector de sòl urbanitzable delimitat, constituït per terrenys que
d’acord amb el planejament vigent estan classificats de sòl no urbanitzable.
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4.2. Paràmetres urbanístics de l’àmbit del PDU
Es tracta d’una operació de transformació urbanística de 112,59 hectàrees, amb 2 sectors, que es
pot sintetitzar amb els següents indicadors:

Paràmetres urbanístics del PDU Eix Riera de Caldes Sud
PARÀMETRES GENÈRICS

Termes municipals:

La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda

Classificació del sòl:

Sòl urbà no consolidat (SNC) i sòl urbanitzable delimitat (SUD)

Superfície àmbit PDU:

659.591 m2
0,44 m2st/m2 sòl

índex d'edificabilitat bruta:
Usos prioritaris:

112,59 Ha

1.125.907 m2

Sup. sectors d'activitat econòmica:

A2. Oficines, hoteler, restauració, comercial, públic administratiu, esportiu, recreatiu
A3. Logístic

Altres usos admesos:

A2. Tots aquells no inclosos en els usos no admesos
A3. Tots aquells no inclosos en els usos no admesos

Usos no admesos:

A2. Residencial i industrial
A3. Industrial en que intervenen substàncies perilloses que
puguin tenir una afectació en nivell alt segons la legislació vigent en
matèria d'accidents greus. Tampoc s'admeten: l'ús d'oficines, hoteler,
restauració, comercial, públic administratiu, esportiu, recreatiu i residencial

QUADRE DE QUALIFICACIONS

clau

SISTEMES

sup. sòl

%

(m2 sòl)
SX

Viari

61.685,00

9,35%

SE1

Equipaments sense ús assignat

20.478,00

3,10%

SE2

Equipaments a l'aire lliure

SV

Zones verdes

SH
SF
ST

Serveis tècnics

SS

Protecció sistemes

55.051,00

8,35%

114.211,00

17,32%

Sistema hidràulic

3.151,00

0,48%

Sistema ferroviari

33.422,00

5,07%

0,00

0,00%

38.632,00

5,86%

326.630,00

49,52%

ZONES AMB

sup. sòl

%

APROFITAMENT

(m2 sòl)

Total sistemes
clau

sup. sostre

%

(m2 st)

A2

Terciària /Serveis

103.385,00

15,67%

155.077,50

52,96%

A3

Logística

229.576,00

34,81%

137.745,60

47,04%

332.961,00

50,48%

292.823,10

100,00%

659.591,00

100,00%

292.823,10

100,00%

sup. sostre màxim

ocupació

Total zones
Total sup. sectors delimitats

QUADRE PARÀMETRES ILLA

Núm.

tipologies

illa

sup. sòl

IEN

(m2 sòl) (m2 st /m2 sòl)
1

Terciària /Serveis

21.378,00

1,50

(m2 st)

(%)

32.067,00

75%

2

Terciària /Serveis

29.269,00

1,50

43.903,50

75%

3

Logística

29.894,00

0,60

17.936,40

60%
60%

4

Logística

37.649,00

0,60

22.589,40

5

Logística

14.891,00

0,60

8.934,60

60%

6

Logística

69.808,00

0,60

41.884,80

60%

7

Logística

23.169,00

0,60

13.901,40

60%

8

Logística

54.165,00

0,60

32.499,00

60%

9

Terciària /Serveis

21.157,00

1,50

31.735,50

60%

10

Terciària /Serveis

31.581,00

1,50

47.371,50

60%

Total illes

332.961,00

292.823,10

8

Estudi econòmic-financer del PDU de l’eix Riera de Caldes Sud

El PDU es divideix en 2 sectors:
-

Sector del Camí Ral on actualment s’ubica la campa de cotxes.

-

Sector Can Pere Gil, ubicat al sud-oest, i que inclou la plataforma ferroviària.

Els principals paràmetres urbanístics de cada sector els resumim en el següents quadres resum:
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Sector 1 Camí Ral
PARÀMETRES GENÈRICS

Terme municipal:

Santa Perpètua de Mogoda

Classificació del sòl:

Sòl urbà no consolidat (SNC)

Superfície de l'àmbit:

215.215 m2

índex d'edificabilitat bruta:

21,52 Ha

0,54 m2 st /m2 sòl

Percentatge d'aprofitament
de cessió obligatòria:

10% + 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic

Sistema de gestió:

Reparcel·lació en la modalitat de cooperació

Usos prioritaris:

A2. Oficines, hoteler, restauració, comercial, públic administratiu, esportiu, recreatiu
A3. Logístic

Altres usos admesos: A2. Tots aquells no inclosos en els usos no admesos
A3. Tots aquells no inclosos en els usos no admesos
Usos no admesos:

A2. Residencial i industrial
A3. Industrial en que intervenen substàncies perilloses que
puguin tenir una afectació en nivell alt segons la legislació vigent en
matèria d'accidents greus.Tampoc s'admeten: l'ús d'oficines, hoteler,
restauració, comercial, públic administratiu, esportiu, recreatiu i residencial

QUADRE DE QUALIFICACIONS

clau

SISTEMES

sup. sòl

%

(m2 sòl)
SX

Viari

30.156,00

SE1 Equipaments sense ús assi

14,01%

7.075,00

3,29%

38.906,00

18,08%

SV

Zones verdes

SH

Sistema hidràulic

1.337,00

0,62%

SF

Sistema ferroviari

0,00

0,00%

ST

Serveis tècnics

0,00

0,00%

SS

Protecció sistemes

19.551,00

9,08%

Total sistemes

97.025,00

45,08%

ZONES AMB

sup. sòl

%

APROFITAMENT

(m2 sòl)

A2

Terciària /Serveis

50.647,00

23,53%

75.970,50

A3

Logística

67.543,00

31,38%

40.525,80

34,79%

118.190,00

54,92%

116.496,30

100,00%

215.215,00

100,00%

116.496,30

100,00%

sup. sostre màxim

ocupació

clau

Total zones
Total Sector 1 Camí Ral

sup. sostre

%

(m2 st)
65,21%

QUADRE PARÀMETRES ILLA

Núm.

tipologies

illa

sup. sòl

IEN

(m2 sòl) (m2 st /m2 sòl)

(m2 st)

(%)

1

Terciària /Serveis

21.378,00

1,50

32.067,00

75%

2

Terciària /Serveis

29.269,00

1,50

43.903,50

75%

3

Logística

29.894,00

0,60

17.936,40

60%

4

Logística

37.649,00

0,60

22.589,40

60%

Total illes

118.190,00

116.496,30
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Sector 2 Can Pere Gil
PARÀMETRES GENÈRICS

Terme municipal:

La Llagosta

Classificació del sòl:

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)

Superfície de l'àmbit:

444.376 m2

índex d'edificabilitat bruta:

44,44 Ha

0,40 m2st/m2 sòl

Percentatge d'aprofitament
de cessió obligatòria:

15%

Sistema de gestió:

Reparcel·lació en la modalitat de cooperació

Usos prioritaris:

A2. Oficines, hoteler, restauració, comercial, públic administratiu, esportiu, recreatiu
A3. Logístic

Altres usos admesos: A2. Tots aquells no inclosos en els usos no admesos
A3. Tots aquells no inclosos en els usos no admesos
Usos no admesos:

A2. Residencial i industrial
A3. Industrial en que intervenen substàncies perilloses que
puguin tenir una afectació en nivell alt segons la legislació vigent en
matèria d'accidents greus.Tampoc s'admeten: l'ús d'oficines, hoteler,
restauració, comercial, públic administratiu, esportiu, recreatiu i residencial

QUADRE DE QUALIFICACIONS

clau

SISTEMES

sup. sòl

%

(m2 sòl)
SX

Viari

31.529,00

7,10%

SE1 Equipaments sense ús assi

13.403,00

3,02%

SE2 Equipaments a l'aire lliure

55.051,00

12,39%

75.305,00

16,95%

SV

Zones verdes

SH

Sistema hidràulic

1.814,00

0,41%

SF

Sistema ferroviari

33.422,00

7,52%

ST

Serveis tècnics

SS

Protecció sistemes

0,00

0,00%

19.081,00

4,29%

229.605,00

51,67%

ZONES AMB

sup. sòl

%

APROFITAMENT

(m2 sòl)

Total sistemes
clau
A2

Terciària /Serveis

A3

Logística
Total zones

Total Sector 2 Can Pere Gil

sup. sostre

%

(m2 st)

52.738,00

11,87%

79.107,00

44,86%

162.033,00

36,46%

97.219,80

55,14%

214.771,00

48,33%

176.326,80

100,00%

444.376,00

100,00%

176.326,80

100,00%

sup. sostre màxim

ocupació

QUADRE PARÀMETRES ILLA

Núm.

tipologies

illa

sup. sòl

IEN

(m2 sòl) (m2 st /m2 sòl)

(m2 st)

(%)

5

Logística

14.891,00

0,60

8.934,60

60%

6

Logística

69.808,00

0,60

41.884,80

60%

7

Logística

23.169,00

0,60

13.901,40

60%

8

Logística

54.165,00

0,60

32.499,00

60%

9

Terciària /Serveis

21.157,00

1,50

31.735,50

60%

10

Terciària /Serveis

31.581,00

1,50

47.371,50

60%

Total illes

214.771,00

176.326,80
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5. Context Econòmic de l’Eix de la Riera de Caldes
5.1. Situació Econòmica
L’eix de la Riera de Caldes, situada en el centre geogràfic de les comarques del Vallès Oriental i el
Vallès Occidental i marcant-ne la seva separació, avarca una àrea de 123,83 Km2 i es caracteritza per
esdevenir un eix estratègic essencial a nivell de comunicacions amb Barcelona i la resta de territori
català.
La zona coneguda com a eix de la Riera de Caldes comprèn els termes municipals de Sant Feliu de
Codines, Caldes de Montbui, Sentmenat, Palau-soltà i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de
Mogoda i La Llagosta.
El PDU de l’eix Riera de Caldes incideix principalment en els municipis de la Llagosta i Santa Perpètua
de la Mogoda, per tant, en analitzar les característiques de tot l’eix farem especial èmfasi en els dos
municipis esmentats. Ambdós municipis es troben situats en diferents comarques, concretament la
Llagosta es situa al Vallès Oriental i Santa Perpètua de la Mogoda al Vallès Occidental. És per això que
moltes de les dades que s’analitzaran a continuació es comparant amb les dades de la comarca
corresponent.

Àrea de l'Eix de la Riera de Caldes
Font: Estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del 1r Trimestre del 2014.

5.2. Estructura de la població
Evolució de la Població:
L’eix de la Riera de Caldes presenta una població total de 93.368 habitants, segons dades del Padró
de 2013.
Santa Perpètua de la Mogoda n’és el municipi més gran amb aproximadament 25.500 habitants
(suposant el 27,3% del total), seguit de Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, La Llagosta
(14,4%), Polinyà i finalment, Sant Feliu de Codines, amb 6.025 habitants.
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En xifres poblacionals, l’eix de la Riera de Caldes suposa el 7,2% de la població del Vallès (sumant-hi
tant el Vallès Oriental com l’Occidental).

Evolució de la població de l'eix de la Riera de Caldes
Font: Estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del 1r Trimestre del 2014.

Població activa:
A l’eix de la Riera de Caldes el pes de la població activa és similar al del total de Catalunya que és
d’aproximadament el 66%. Es preveu que si no s’esdevenen grans canvis demogràfics el pes dels
treballadors majors de 45 anys s’anirà ampliant al territori.
Pel que fa als municipis de La Llagosta i Santa Perpètua el percentatge de població activa és similar a
la mitjana de Catalunya, en el primer cas lleugerament inferior (65,2%) i, en el segon, lleugerament
superior (67,3%).

5.3. Evolució econòmica
L’activitat empresarial de la zona s’ha caracteritzat per una davallada del nombre d’empreses
d’aproximadament el 30% durant el període del 2008 al 2013, coincidint amb la crisi econòmica
existent en el país. Destaca el repunt que es produeix l’any 2014 en el nombre d’empreses, arribant a
un total de 3175, deixant entreveure un inici de recuperació de l’activitat empresarial.
El municipi de Santa Perpètua de la Mogoda representa el 26,6% del total d’empreses de l’eix de la
Riera de Caldes. Pel mateix període del 2008 al 2013 aquest municipi també presenta una disminució
del nombre d’empreses, però més sostinguda que el total de l’eix, sent en aquest cas
d’aproximadament un 20%.
El municipi de La Llagosta suposa un 10% de l’activitat empresarial que es desenvolupa en el sector
de l’eix de la Riera de Caldes, constant actualment amb un total de 314 empreses. En el període del
2008 al 2013 registrà una disminució semblant a la del total de l’eix, però d’aquest municipi en
destaca que l’any 2013 no presenta una millora, sinó que hi segueix la tendència a la baixa.
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Evolució trimestral del nombre d'empreses
Font: Estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del 1r Trimestre del 2014.

La importància del teixit industrial a l’Eix Riera de Caldes

Distribució de les empreses per grans sectors. Comparativa territorial.
Font: Estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del 1r Trimestre del 2014.

La distribució empresarial a la zona de l’eix de la Riera de Caldes presenta com a singularitat principal
la gran importància del sector de la indústria en comparació a la mitjana del total de Catalunya,
concretament en triplica el seu pes. Cal dir que aquesta singularitat no es presenta només respecte
el total de Catalunya, sinó també respecte les comarques del Vallès Oriental i Occidental, pel que ho
podem definir com una de les característiques de la zona.

Distribució de les empreses per grans sectors. Comparativa municipal.
Font: Estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del 1r Trimestre del 2014.
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Analitzant l’estructura dels sectors econòmics a cada municipi de l’Eix de la Riera de Caldes, podem
observar que els municipis de Santa Perpètua de la Mogoda i de la Llagosta, ambdós es troben
situats per sota de la mitjana pel sector de la indústria de tot l’eix de la Riera de Caldes, però
segueixen essent altament superiors al percentatge que presenta Catalunya. Per tant, tot i no ser els
municipis amb major percentatge dedicat al sector de la indústria dins de l’eix, segueix sent un sector
amb gran potencialitat.
També en destaca el valor dedicat al sector de la construcció, que tot i ser inferior a la mitjana de
l’eix, segueix essent superior al de Catalunya. És a dir, ambdós municipis es caracteritzen per tenir un
major pes en el sector de la construcció i de la indústria que en el total de Catalunya, però inferior
que el presentat per l’eix de la Riera de Caldes. Pel que fa al sector dels serveis, aquesta relació és a
la inversa.
Grandària de les empreses
Pel que fa a la grandària de les empreses, l’eix de la Riera de Caldes es caracteritza per una forta
presència de les anomenades microempreses, les quals no consten de més de 10 treballadors.
Aquesta dada encara s’accentua més pel municipi de la Llagosta, amb un total de 84% del pes
corresponent a aquestes, mentre que el pes de les microempreses es redueix en el cas del municipi
de Santa Perpètua de la Mogoda.

Grandària de les empreses per tram d'assalariats. 1r trimestre 2014.
Font: Estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del 1r Trimestre del 2014.

5.3. El mercat de treball
Des de l’any 2008 s’observa un increment del nivell d’atur registrat, amb una certa estabilització a
l’any 2012 i un principi de descens pel 2014.
Pel total de la zona de l’eix de la Riera de Caldes es calcula que l’atur és aproximadament d’un 16,8%
(l’any 2014), i amb una composició força semblant pel que fa a la totalitat dels municipis que la
conformen, a excepció del municipi de la Llagosta, que presenta una taxa d’atur superior, del 21%.
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Tot i així, el municipi de la Llagosta és el que presenta la taxa de descens interanual superior
(concretament d’un -1,7%).

Evolució de l'evolució de l'atur mensual registrat. 2008-2014.
Font: Il·lustració extreta de l’estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del 1r Trimestre del 2014.

Referent a l’atur per grans sectors empresarials, destaca el fet que l’atur disminueix per tots a
excepció del sector primari. La disminució més substancial es troba en el sector de la construcció,
concretament amb un valor de la disminució del 18%.
Si estudiem més detalladament la composició de l’atur observem com l’atur de llarga durada
incrementa, segons dades del 2014. Ara bé, aquestes dades es contraposen a l’evolució del nombre
de contractes de llarga durada realitzats en el territori, ja que a partir de finals de 2013 presenten
una clara tendència positiva. És per això, que malgrat que l’atur de llarga durada incrementa, fent
que els que porten temps fora del mercat laboral ho tinguin més complicat per reinserir-se, la
tendència general del mercat laboral és positiva pel 2014, ja que no tan sols es produeix una
disminució de la taxa d’atur, sinó que es creen llocs de treball de qualitat.

Evolució de la contractació indefinida. Període 2008-2015.
Font: Estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes, 1r Trimestre 2015.

5.5. Situació econòmica
Per sintetitzar la situació econòmica del territori hem analitzat dos indicadors: la Renda Bruta
Familiar Disponible i el Producte Interior Brut.
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La Renda Bruta Familiar Disponible (RFBD), mesura dels ingressos de què disposen els residents d’un
territori per destinar-los al consum a l’estalvi, és en el cas de l’Eix de la Riera de Caldes
aproximadament de 13.000 euros. Aquesta quantitat és lleugerament inferior a la xifra mitjana del
total del Vallès i clarament inferior als valors de la província de Barcelona, on s’estima que el valor és
de 15.705 euros.
Tan el municipi de La Llagosta com el de Santa Perpètua de la Mogoda es situen a la zona baixa en
relació a la RBFD de l’Eix, essent juntament amb el municipi de Sentmenat i Polinyà els tres municipis
amb un valor més baix.

Evolució de la RBFP per habitant. 2009-2014
Font: Estudi Socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes, 1r Trimestre 2015. Extret de l’ajuntament de Santa Perpètua
de la Mogoda.

El PIB del territori:
Segons dades extretes de l’estudi socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes del primer trimestre
del 2014, s’estima que el PIB de a Riera de Caldes és d’aproximadament 3.444 milions d’euros,
quantitat que representa el 10,1% del PIB total del Vallès.
El municipi que més contribueix al PIB de l’Eix és el municipi de Santa Perpètua de la Mogoda,
suposant-ne el 35%. Pel que fa al municipi de la Llagosta, aquest contribueix amb un 9%. Observem
com el percentatge de contribució per el municipi de Santa Perpètua és superior al nivell de
contribució poblacional que té sobre l’eix (27%), mentre que pel municipi de la Llagosta ens trobem
en el cas contrari, aportant únicament un 9% quan la seva contribució a la població és del 14%.
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Evolució del PIB per habitant. 2008-2010.
Font: Il·lustració extreta de l’Estudi Socioeconòmic de l’Eix de la Riera de Caldes, del 1r Trimestre de 2014.

Analitzant l’evolució del PIB per habitant observem que l’any 2008 el PIB pel territori de l’Eix de la
Riera de Caldes va tenir una davallada important l’any 2009, iniciant-se l’any següent una certa
recuperació econòmica.

5.6. Relació amb els diferents centres logístics de Catalunya
L’àmbit del PDU té una posició estratègica molt rellevant pel que fa a la connectivitat territorial, per
la connexió amb els grans eixos viaris, així com amb al transport ferroviari de mercaderies del
Corredor del Mediterrani a través de la futura terminal logística intermodal del Vallès.
La posició estratègica del PDU permet desenvolupar activitats econòmiques, vinculades a la logística i
al teixit productiu de l’Eix de la Riera de Caldes i especialment aprofitar oportunitats en l’àmbit de la
distribució a partir de l’encaix entre la Central Integral de Mercaderies (CIM Vallès), ubicada al
municipi de Santa Perpètua de Mogoda, i la plataforma ferroviària de mercaderies prevista a La
Llagosta.
Actualment existeixen a Catalunya diferents tipologies de centres logístics, dissenyats per CIMALSA,
una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. Distingim tres tipologies de centres logístics diferents, les CIM, els LOGIS i els LOGIS
intermodals.
Les Centrals Integrades de Mercaderies (CIM), són plataformes logístiques d’alta rotació pensades
per al subministrament a grans ciutats o grans centre de consum i responen a un model de disseny
determinat amb una marca registrada.
Els LOGIS són plataformes logístiques dissenyades per a la mitjana rotació i més orientades a
l’emmagatzematge i la distribució de caràcter regional, mentre que els LOGIS Intermodal són
plataformes logístiques dotades de connexions ferroviàries, atès que estan concebudes com a hubs
de comunicacions entre diferents modes de transport.
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Centres logístics i connectivitat
Font: web Barcelona-Catalonia. Generalitat de Catalunya

Adjuntem un resum dels diferents centres logístics existents a Catalunya:
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ESTUDI DE MERCAT
6.

Estudi de mercat dels usos d’activitats econòmiques

6.1

Característiques del mercat

Es tracta d'una àrea geogràfica que se situa entre les comarques del Vallès Occidental i Oriental, amb
una situació privilegiada en l'àmbit de comunicacions. Aquest fet ha potenciat una important
concentració d'activitat industrial a la zona, alhora que ha afavorit l'evolució demogràfica i
ocupacional dels municipis que la integren. En els darrers 10 anys la Riera de Caldes ha passat de
70.000 a 93.000 habitants, amb un creixement poblacional molt superior el que ha experimentat el
conjunt del país.
Així mateix, el territori compta amb un important teixit empresarial que, malgrat haver-se vist
afectat per la recessió econòmica, continua tenint un pes considerable. A l'Eix s'hi localitzen 28
polígons
d'activitat
econòmica
amb
prop
de
1.000
empreses
industrials.
Els terrenys del PDU, estan molt propers a la Central Integrada de Mercaderies del Vallès (CIM
Vallès), amb una superfície bruta de 44,2 hectàrees és una plataforma logística de referència dins la
regió metropolitana de Barcelona. La CIM Vallès està dissenyada especialment per a l'activitat
logística d'alta rotació i disposa de 209.000 m2 de naus i patis de maniobra; la resta és ocupada per
vials, zones d'aparcament i serveis a les empreses i als transportistes. Acull en l'actualitat més de
setanta empreses entre logístiques i de serveis; la seva activitat genera un moviment de més de
242.000 vehicles mensuals, el 47% dels quals, aproximadament, són camions i la resta, furgonetes i
turismes.
El mercat d'activitats econòmiques ha tingut en general una tendència negativa els darrers anys, tant
pel que fa al mercat de sòl d'ús industrial com al mercat de naus industrials. Els preus han sofert un
acusat descens, sent el mercat de sòl industrial el més afectat amb descensos interanuals. El context
de crisi del sector ha fet que les empreses prefereixin el lloguer a la compra, i alhora siguin molt
exigents en el producte pel que fa a tipologia, grandària de les naus (majoritàriament inferior a
1000 m2), característiques constructives i, especialment, localització.
Tanmateix, segons l’ estudi de la Immobiliària Forcadell del segons trimestre de 2016 sembla que
s’ha produït un canvi de tendència. En el gràfic annex, es fa palesa la recuperació econòmica del
sector logístic a partir de l’any 2015 que es manté a la primera meitat del 2016. Pel que fa a l’activitat
del mercat immobiliari logístic a l’àrea del PDU, l’estudi considera que la majoria d’ operacions del
sector logístic s’han realitzat a la segona corona de Barcelona (Vallès occidental i oriental, i Maresme)

Contractació del sector logístic (m2)
Font: Immobiliària Forcadell. Mercat logístic a Catalunya 2on T 2016
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Per realitzar l'estudi de viabilitat econòmica del present PDU, hem portat a terme un estudi de
mercat dels diferents productes (industrial, terciari, comercial), així com d'operacions de sòl
d'activitats urbanitzat.
Es tracta d’un àrea eminentment d’activitat econòmica. En el plànol adjunt hem localitzat els
polígons industrials propers i a continuació una breu descripció de cada polígon industrial.

Polígons d’activitat econòmica
Font: Pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona

1- Polígon industrial: La Llagosta
Superfície: 35,04 Ha
Municipi: La Llagosta
Accessibilitat en transports públic: bona

6- Polígon industrial: Can Prat
Superfície: 55,52 Ha
Municipi: Mollet del Vallès
Accessibilitat en transports públic: bona

2- Polígon industrial: La Florida
Superfície:23,35 Ha
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Accessibilitat en transports públic: bona

7- Polígon industrial: Polígon industrial la Roca
Superfície: 75,19 Ha
Municipi: Martorelles
Accessibilitat en transports públic: millorable

3- Polígon industrial: Les Vinyes de Mogoda
Superfície: 26,69 Ha
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Accessibilitat en transports públic: bona

8- Polígon industrial: 20901
Superfície: 32,91 Ha
Municipi: Sant Fost de Campsentelles
Accessibilitat en transports públic: millorable

4- Polígon industrial: La Farinera
Superfície: 8,78 Ha
Municipi: Mollet del Vallès
Accessibilitat en transports públic: bona

9- Polígon industrial: Sector B-3
Superfície: 20,04 Ha
Municipi: Sant Fost de Campsentelles
Accessibilitat en transports públic: deficient

5- Polígon industrial: Les Minetes – CIM Vallès
Superfície: 48,18 ha
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Accessibilitat en transports públic: bona
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6.2 Estudi de parcel·les industrials
Atès que la promoció consisteix en la producció de parcel·les urbanitzades d’activitats econòmiques,
es molt important analitzar el mercat actual de solars.
L’estudi té que revelar els preus de sòl a que es poden comercialitzar els solars, especificant el preu
en funció de la grandària. En aquest sentit hem analitzat les parcel·les de l’ordre de 2.000-5000 m2 i,
d’altre banda, les parcel·les de més de 5.000 m2.
Atès que la promoció consisteix en la producció de parcel·les urbanitzades d'activitats
econòmiques, és molt important analitzar el mercat actual de solars.
L'estudi ha de revelar els preus de sòl a què es poden comercialitzar els solars, especificant el preu en
funció de la grandària. En aquest sentit hem analitzat les parcel·les de l'ordre de 2.000-5000 m2 i,
d'altra banda, les parcel·les de més de 5.000 m2.
6.2.1 Estudi de mercat de solars industrials (parcel·les de 2.000 a 5.000 m2)
Per a determinar el valor de venda de solars industrials, parcel·les mitjanes d'aproximadament 2.000
a 5.000 m2, s'ha portat a terme un estudi de mercat d'operacions a la zona, en el quadre resum
adjuntem les mostres de mercat.

MOSTRA

SITUACIÓ

1

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

2

CASTELLBISBAL

3

POLG. INDUSTRIAL PLAN -POLINYÀ

4

PASSEIG RIU SEC- SABADELL

5

PABLO PICASSO-POLINYÀ

6
7

FONT

SUP. M2

PREU

Forcadell

5131

1080651

PREU €/M2
210,61 €

Yaencontre.com

5326

1.100.000 €

206,53 €

AXE -Habitaclia.com

5000

1.075.000 €

215,00 €

Habitaclia.com

5000

1.125.000 €

225,00 €

Yaencontre.com

2500

500.000 €

200,00 €

SANTA PERPETUA MOGUDA

Habitaclia.com

3300

715.000 €

216,67 €

CASTELLAR DEL VALLES

Habitaclia.com

2562

512.500 €

200,04 €

TESTIMONI 1
Font: Forcadell
Adreça: Polg. Ind. Pla de Llerona - LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Superfície: 5.131 m²
Preu venda: 1.080.651 €
Preu metre quadrat: 210,61 €/m2
Solar industrial amb forma rectangular, terreny planer.
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TESTIMONI 2
Font: Yaencontre.com
Adreça: CASTELLBISBAL
Superfície: 5.326 m²
Preu venda: 1.100.000 €
Preu metre quadrat: 206,53 €/m2
Solar industrial amb nau edificada, totalment planer, asfaltat i vallat.

TESTIMONI 3
Font: Habitaclia.com
Adreça: Polg. Ind. Pla Parcial Sector Llevant - POLINYÀ
Superfície: 5.000 m²
Preu venda: 1.075.000 €
Preu metre quadrat: 215,00 €/m2
Solar industrial amb molt bona ubicació, accés a través ctra. B-142, autopista AP-7.

TESTIMONI 4
Font: Habitaclia.com
Adreça: Polg. Ind. Sud-Est - POLINYÀ
Superfície: 1.400 m²
Preu venda: 260.000 €
Preu metre quadrat: 185,71 €/m2
Solar industrial planer i totalment urbanitzat, envoltat d’aparcaments, si poden construir dues naus.
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TESTIMONI 5
Font: Yaencontre.com
Adreça: Pablo Picasso-Polinyà
Superfície: 2.500 m²
Preu venda: 500.000 €
Preu metre quadrat: 200,00 €/m2
Solar industrial totalment vallada i plana, depòsit d’aigua de 100.000 mil·lilitres, sortida AP-7 C-58,
polígon industrial consolidat.

TESTIMONI 6
Font: Habitaclia.com
Adreça: Santa Perpetua Moguda
Superfície: 3.300 m²
Preu venda: 715.000,00 €
Preu metre quadrat: 216,67 €/m2
Solar industrial totalment planer, molt accessible. Sortida a la AP-7 en les dues direccions.

TESTIMONI 7
Font: Habitaclia.com
Adreça: CASTELLAR DEL VALLES
Superfície: 2.562 m²
Preu venda: 512.500 €
Preu metre quadrat: 200,04 €/m2
Solar industrial totalment planer, molt accessible.
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Valor de venda de solars industrials (parcel·les entre 2.000 i 5.000 m2)
De l'estudi de mercat de solars industrials realitzat, de parcel·les mitjanes, es pot deduir que els valor
de les mostres oscil·len principalment entre 200-225 €/m2, variant principalment en funció de la
superfície i situació. A partir d'aquest estudi, hem calculat el valor de venda:

MOSTRA

SITUACIÓ

1

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

2

CASTELLBISBAL

3

POLG. INDUSTRIAL PLAN -POLINYÀ

4

PASSEIG RIU SEC- SABADELL

5

PABLO PICASSO-POLINYÀ

6
7

FONT

SUP. M2

coef.ofer/d
PREU €/M2 eman
PREU €/M2
0,85
210,61 €
179,02

PREU

Forcadell

5131

1080651

Yaencontre.com

5326

1.100.000 €

206,53 €

0,85

175,55

AXE -Habitaclia.com

5000

1.075.000 €

215,00 €

0,85

182,75

Habitaclia.com

5000

1.125.000 €

225,00 €

0,85

191,25

Yaencontre.com

2500

500.000 €

200,00 €

0,85

170,00

SANTA PERPETUA MOGUDA

Habitaclia.com

3300

715.000 €

216,67 €

0,85

184,17

CASTELLAR DEL VALLES

Habitaclia.com

2562

512.500 €

200,04 €

0,85

170,03
178,97

En el quadre adjunt s’han resumit els preus de les diferents mostres de mercat obtingudes, deduint
un 15% en concepte d’ajustament entre els preus d’oferta i els preus en què considerem que poden
portar-se a terme les transaccions. A partir de l’estudi de mercat, adoptem per a les parcel·les de
superfície inferior a 5.000 m2 un preu de venda de 179 €/m2:
- Valor de venda unitari per solars industrials:
(parcel·les de 2.000 a 5.000 m2)

179 €/m2

6.2.2 Estudi de mercat de solars industrials (parcel·les de >5.000 m2)
Pel que fa als solars industrials referits a parcel·les de > 5.000 m2, s’ha dut a terme un estudi de
mercat a la zona, per tal de determinar el valor de venda, que resumim en el quadre adjunt:
MOSTRA

FONT

SUP. M2

PREU

1

STA. PERPETUA DE LA MOGODA

SITUACIÓ

Habitaclia.com

11.000

2.200.000 €

PREU €/M2
200,00 €

2

POLINYÀ

Habitaclia.com

7.546

1.288.260 €

170,72 €

3

STA. PERPETUA DE LA MOGODA

Habitaclia.com

5500

850.000 €

154,55 €

4

STA. PERPETUA DE LA MOGODA

Forcadell

9654

2.200.000 €

227,88 €

5

CASTELLBISBAL

Interempresas

18000

3.320.000 €

184,44 €

6

LLAGOSTA

Habitaclia.com

10633

2.500.000 €

235,12 €

7

POLINYÀ

Habitaclia.com

7500

1.250.000 €

166,67 €

8

MONTCADA I REIXAC

Habitaclia.com

7.851

1.104.000 €

140,62 €

9

POLINYÀ

Habitaclia.com

7.546

1.288.000 €

170,69 €

10

POLINYÀ

Habitaclia.com

8.308

1.246.200 €

150,00 €
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TESTIMONI 1
Font: Habitaclia.com
Adreça: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Superfície: 11.000 m²
Preu venda: 2.200.000 €
Preu metre quadrat: 200,00 €/m2
Solar industrial amb molt bona ubicació, situada en un polígon industrial ben consolidat.

TESTIMONI 2
Font: Habitaclia.com
Adreça: POLINYÀ
Superfície: 7.546 m²
Preu venda: 1.288.260 €
Preu metre quadrat: 170,72 €/m2
TESTIMONI 3
Font: Habitaclia.com
Adreça: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Superfície: 5.500 m²
Preu venda: 850.000 €
Preu metre quadrat: 154,55 €/m2
Solar industrial totalment planer, accessible a la AP-7.

TESTIMONI 4
Font: Forcadell
Adreça: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Superfície: 9.654 m²
Preu venda: 2.200.000 €
Preu metre quadrat: 227,88 €/m2
Solar industrial, parcel.la quadrada i totalment planera.
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TESTIMONI 5
Font: Interempresas
Adreça: CASTELLBISBAL
Superfície: 18.000 m²
Preu venda: 3.320.000 €
Preu metre quadrat: 184,44 €/m2
Solar industrial, ben comunicat.

TESTIMONI 6
Font: Habitaclia.com
Adreça: LA LLAGOSTA
Superfície: 10.633 m²
Preu venda: 2.500.000 €
Preu metre quadrat: 235,00 €/m2
Solar amb nau per enderrocar, accés a l'autovia.

TESTIMONI 7
Font: Habitaclia.com
Adreça: POLINYÀ
Superfície: 7.500 m²
Preu venda: 1.260.000 €
Preu metre quadrat: 168,00 €/m2
Solar industrial, ben comunicat.
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TESTIMONI 8
Font: Habitaclia.com
Adreça: MONCADA i REIXAC
Superfície: 7.851 m²
Preu venda: 1.104.000 €
Preu metre quadrat: 140,62 €/m2
Solar ind. ben comunicat, a prop del serveis públics, estació de servei i equipaments.

TESTIMONI 9
Font: Habitaclia.com
Adreça: POLINYÀ
Superfície: 7.546 m²
Preu venda: 1.288.000 €
Preu metre quadrat: 171,00 €/m2
Solar industrial totalment planer, molt accessible. Sortida a la AP-7

TESTIMONI 10
Font: Habitaclia.com
Adreça: POLINYÀ
Superfície: 8.308 m²
Preu venda: 1.246.000 €
Preu metre quadrat: 150,00 €/m2
Solar industrial totalment planer, molt accessible.
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Valor de venda de solars industrials de > 5.000 m2
De l’estudi de mercat de solars industrials de > 5.000 m2, s’ha deduït que els valors oscil·len entre
140 - 235 €/m2, variant principalment en funció de característiques com la localització,
característiques qualitatives del polígon i la grandària de la parcel.la. A partir d’aquests estudi, hem
calculat el valor de venda, que resumim en el següent quadre:

MOSTRA

SITUACIÓ

FONT

SUP. M2

PREU

coef.ofer/d
PREU €/M2 eman
PREU €/M2

1

STA. PERPETUA DE LA MOGODA

Habitaclia.com

11.000

2.200.000 €

200,00 €

0,85

170,00

2

POLINYÀ

Habitaclia.com

7.546

1.288.260 €

170,72 €

0,85

145,11
131,36

3

STA. PERPETUA DE LA MOGODA

Habitaclia.com

5500

850.000 €

154,55 €

0,85

4

STA. PERPETUA DE LA MOGODA

Forcadell

9654

2.200.000 €

227,88 €

0,85

193,70

5

CASTELLBISBAL

Interempresas

18000

3.320.000 €

184,44 €

0,85

156,78

6

LLAGOSTA

Habitaclia.com

10633

2.500.000 €

235,12 €

0,85

199,85

7

POLINYÀ

Habitaclia.com

7500

1.250.000 €

166,67 €

0,85

141,67

8

MONTCADA I REIXAC

Habitaclia.com

7.851

1.104.000 €

140,62 €

0,85

119,53

9

POLINYÀ

Habitaclia.com

7.546

1.288.000 €

170,69 €

0,85

145,08

10

POLINYÀ

Habitaclia.com

8.308

1.246.200 €

150,00 €

0,85

127,50
153,06

Dels preus de les diferents mostres de mercat s’ha deduït un 15% en concepte d’ajustament entre els
preus d’oferta i els preus en que considerem que poden portar-se a terme les transaccions. A partir
de l’estudi de mercat, adoptem per a les parcel·les de superfície gran superfície ( 5.000 m2) un preu
de venda de 153 €/m2:
- Valor de venda unitari per solars industrials de > 5.000 m2:

153 €/m2

6.2.3 Resum de valors de venda de solars industrials
Valor venda de parcel·les mitjanes de 2.000 m2 a 5.000 m2 = 179 €/m2
Valor venda de parcel·les de > 5.000 m2 = 153 €/m2
Coeficient homogeneïtzació:
Parcel·les mitjanes (2.000 m2 a 5.000 m2)=

1

Parcel·les grans (> 5.000 m2) =

0,855

El PDU defineix unes parcel·les molt grans, sense perjudici que, en funció de la demanda, es puguin
obrir carrers d'interior i formalitzar parcel·les més petites.
Tanmateix a efectes del càlcul de viabilitat econòmica, per prudència valorativa, hem emprat el valor
corresponent a parcel·les grans, de:
VU= 153 €/m2.
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6.2.4 Valors de sòl industrial de referència
A efectes de comprovació de valors, s’ha analitzat la publicació de Finques Forcadell, sobre el mercat
industrial.
Com es pot observar en el quadre adjunt, segons aquest agent immobiliari especialitzat en usos
d’activitats econòmiques, els preus oscil·laven a l’any 2015 als municipis de l’entorn (La Llagosta,
Mollet, Sta. Perpètua) entre 122 €/m2 - 213 €/m2, valors que encaixen perfectament amb els
calculats en el present estudi de mercat.

Font: Forcadell “informe de mercat industrial a Catalunya. Mercado de solares”.
1r semestre 2015
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6.3

Estudi de mercat de naus industrials

L’estudi de viabilitat s’ha basat amb els preus de parcel·les industrials obtinguts de l’estudi de mercat
de solars.
Tanmateix, per tal de analitzar la situació global del mercat immobiliari industrial, hem analitzat
també les naus industrials de la zona. Adjuntem un quadre resum, així com les principals
característiques de les mostres de mercat de naus.

MOSTRA

FONT

SUP. M2

PREU

1

ZONA SANTIGA-STA. PERPETUA DE LA MOGODA

SITUACIÓ

HABITACLIA.COM

5.891

2.950.000 €

500,76 €

2

ZONA SANTIGA-STA. PERPETUA DE LA MOGODA

HABITACLIA.COM

3.188

1.804.000 €

565,87 €

3

POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA

HABITACLIA.COM

14.923

7.809.500 €

523,32 €

4

CAN VINYALETS-STA. PERPETUA DE LA MOGODA

BLANQUERNA

2.645

2.000.000 €

756,14 €

5

POLG. LA TORRE DEL RECTOR-STA. PERPETUA

6

POLG. PLA DE LA BRUGUERA-CASTELLAR DEL VALLÈS

PREU €/M2

HABITACLIA.COM

2.788

LLOGUER

737,86 €

MASACHS.COM

9.958

6.500.000 €

652,74 €

7

POLG. LA TORRE DEL RECTOR-STA. PERPETUA

MASACHS.COM

2.982

LLOGUER

747,34 €

8

BARBERÀ DEL VALLÈS

MASACHS.COM

2.900

1.850.000 €

637,93 €

9

POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA

HABITACLIA.COM

30.290

16.000.000 €

528,23 €

10

POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA

HABITACLIA.COM

2.584

1.525.000 €

590,17 €

TESTIMONI 1
Font: Habitaclia.com
Adreça: Zona Santiga –Santa Perpetua de la Mogoda
Superfície: 5.891 m²
Preu venda: 2.950.000 €
Preu metre quadrat: 500,76 €/m2
Nau industrial en bon estat, disposa d’alarma, banys, vestuaris, aparcament i oficines totalment
condicionades, disponibilitat immediata.

TESTIMONI 2
Font:Habitaclia.com
Adreça: Zona Santiga –Santa Perpetua de la Mogoda
Superfície: 3.188 m2
Preu venda: 1.804.000 €
Preu metre quadrat: 565,87 €/m2
Gran nau industrial , ben comunicada, estructura de ferro i façana de bloc, dos portes d’accés TIR,
banys i vestuaris.
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TESTIMONI 3
Font:Habitaclia.com
Adreça: Polg. Industrial Can Vinyals –Santa Perpetua de la Mogoda
Superfície: 14.923 m2
Preu venda: 7.809.500 €
Preu metre quadrat: 523,32 €/m2
Nau industrial amb dos molls de càrrega, superfícies diàfanes, vestuaris i menjador, oficines
condicionades.

TESTIMONI 4
Font: Habitaclia.com
Adreça: Can Viñalets – Sta. Perpetua de la Mogoda
Superfície: 2.650 m²
Preu venda: 2.000.000 €
Preu metre quadrat: 756,14 €/m2
Nau industrial amb oficines, patis privats, totalment instal·lada , amb ascensor i tots els subministres
d’alta.

TESTIMONI 5
Font: Habitaclia.com
Adreça: Pol. Industrial la Torre del Rector – Sta. Perpètua de la Mogoda
Superfície: 2.788 m²
Preu venda: En règim de lloguer (12.000 €)
Preu metre quadrat: 737,86 €/m2
Nau industrial en regim de lloguer, amb excel·lent imatge corporativa, amplies zones de maniobra,
10 molls de càrrega i descàrrega, banys, dutxes i vestuaris, instal·lacions en perfecte estat.
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TESTIMONI 6
Font: Masachs.com
Adreça: Pla de la Bruguera –Castellar del Vallès.
Superfície: 9.958 m²
Preu venda: 6.500.000 €
Preu metre quadrat: 652,74 €/m2
Nau industrial aïllada, dos molls de càrrega, 4 portes TIR, oficines, muntacàrregues i plataforma
hidràulica, ascensor.

TESTIMONI 8
Font: Masachs.com
Adreça: Polg. La Torre del Rector – Sta. Perpètua de Mogoda
Superfície: 2.982 m²
Preu venda: en règim de lloguer (13.000 €)
Preu metre quadrat: 747,34 €/m2
Nau industrial aïllada, en règim de lloguer, disposa de 10 molls de càrrega.
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TESTIMONI 8
Font: Masachs.com
Adreça: Barberà del Vallès
Superfície: 2.900 m²
Preu venda: 1.850.000 €
Preu metre quadrat: 637,93 €/m2
Nau industrial amb tres molls de càrrega, plataforma reguladora d’alçada, disposa de despatxos,
lavabos i vestidors.

TESTIMONI 9
Font: Habitaclia.com
Adreça: POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA
Superfície: 30.290 m²
Preu venda: 16.000.000 €
Preu metre quadrat: 528,23 €/m2
Nau industrial, alçada 7m, pati per poder fer maniobres, disposa de despatxos, lavabos i vestidors.

TESTIMONI 10
Font: Habitaclia.com
Adreça: POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA
Superfície: 2.584 m²
Preu venda: 1.525.000 €
Preu metre quadrat: 590,17 €/m2
Nau industrial, disposa de despatxos, lavabos i vestidors.
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Valor venda:
De l’estudi de mercat de naus industrials, realitzat, és pot deduir que els valor de les mostres
oscil·len principalment entre 450-680 €/m2, variant principalment en funció de la superfície, situació,
antiguitat... Atenent a les característiques de cada testimoni de mercat hem calculat el valor
homogeneïtzat:

En el següent quadre resumim aquest estudi de mercat:

MOSTRA

SITUACIÓ

FONT

SUP. M2

PREU

coef.ofer/d
PREU €/M2 eman

PREU €/M2

1

ZONA SANTIGA-STA. PERPETUA DE LA MOGODA

HABITACLIA.COM

5.891

2.950.000 €

500,76 €

0,9

450,69

2

ZONA SANTIGA-STA. PERPETUA DE LA MOGODA

HABITACLIA.COM

3.188

1.804.000 €

565,87 €

0,9

509,28

3

POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA

HABITACLIA.COM

14.923

7.809.500 €

523,32 €

0,9

470,99

4

CAN VINYALETS-STA. PERPETUA DE LA MOGODA

BLANQUERNA

2.645

2.000.000 €

756,14 €

0,9

680,53

5

POLG. LA TORRE DEL RECTOR-STA. PERPETUA

HABITACLIA.COM

2.788

LLOGUER

737,86 €

0,9

664,07

6

POLG. PLA DE LA BRUGUERA-CASTELLAR DEL VALLÈS

MASACHS.COM

9.958

6.500.000 €

652,74 €

0,9

587,47

7

POLG. LA TORRE DEL RECTOR-STA. PERPETUA

MASACHS.COM

2.982

LLOGUER

747,34 €

0,9

672,61

8

BARBERÀ DEL VALLÈS

MASACHS.COM

2.900

1.850.000 €

637,93 €

0,9

574,14

9

POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA

HABITACLIA.COM

30.290

16.000.000 €

528,23 €

0,9

475,40

10

POLG. CAB VINYALS-STA. PERPETUA

HABITACLIA.COM

2.584

1.525.000 €

590,17 €

0,9

531,15

PROMIG
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Referencia de mercat de naus industrials publicat per Finques Forcadell:

Font Finques Forcadell: Informe del mercat industrial a Catalunya 1er sem. 2015
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6.4

Estudi de mercat d’usos terciaris

Es tracta d’una zona que actualment no disposa d’una mercat consolidat d’usos terciaris, i que, per
tant, s’ha de fer una estimació del comportament que poden tenir aquests usos, un cop s’hagi
desenvolupat tot el sector.

Segons informació de Finques Forcadell, el mercat d’oficines a la zona més perifèrica de Barcelona,
oscil.la entre 6 – 12 €/m2 mes de lloguer i uns valors de venda de 1.000 – 1.750 €/m2.

Analitzant el mercat concret, s’ha de considerar com a referència l’edifici d’oficines que esta al CIM
Vallès. El cert es que l’edifici no s’ha arribat a ocupar totalment, i l’oferta de lloguer esta a 6
€/m2/mes.

MOSTRA
1
2
3
4
5

SITUACIÓ

CIM Vallès, St. Perpetua De La
CIM Vallès, St. Perpetua De La
Pol.Ind. Urvasa, St. Perpetua De
Mollet del Vallès
Mapfre Cubs-Can Fatjó Serrapa

FONT

PREU

SUP. M2

coef.of
coef.
er/dem
PREU €/M2 an
PREU €/M2 Homog.1

coef.

coef.

Homog.2

Homog.3

preu Act

idealista.com

720

120

6,00 €

1

6,00

1,00

1,00

1,00

Habitaclia.com

2970

495

6,00 €

1

6,00

1,00

1,00

1,00

6,00 €

idealista.com

200

20

10,00 €

1

10,00

1,00

1,00

1,00

10,00 €
10,00 €

Habitaclia.com

900

90

10,00 €

1

10,00

1,00

1,00

1,00

idealista.com

5000

625

8,00 €

1

8,00

1,00

1,00

1,00

6,00 €

8,00 €
8,00 €
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TESTIMONI 1
Font: Idealista.com
Adreça: Santa Perpetua de la Moguda.
Superfície: 120 m2
Preu Lloguer: 720 €
Preu metre quadrat: renta 6,00 €/m2
Edifici d’oficines.

TESTIMONI 2
Font: Idealista.com
Adreça: Santa Perpetua de la Moguda.
Superfície: 20 m2
Preu Lloguer: 2970 €
Preu metre quadrat: renta 6,00 €/m2
Edifici d’oficines.

TESTIMONI 3
Font: Idealista.com
Adreça: Santa Perpetua de la Moguda.
Superfície: 200 m2
Preu Lloguer: 20 €
Preu metre quadrat: renta 10,00 €/m2
Edifici d’oficines.
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TESTIMONI 4
Font: Habitaclia.com
Adreça: Mollet del Vallès
Superfície: 90 m2
Preu Lloguer: 900 €
Preu metre quadrat: renta 8,00 €/m2
Edifici d’oficines.

TESTIMONI 5
Font: idealista.com
Adreça: Mapfre Cubs-Can Fatjó Serraparera Cerdanyola del Vallès
Superfície: 625 m2
Preu venda: 5000 €
Preu metre quadrat: 8,00 €/m2
Edifici nou d’oficines. Plantes diàfanes. Fals sostre. Climatització fred / calor.

A partir d’aquest testimonis i de la informació de Finques Forcadell, considerem que els valors
d’oficines seran de l’ordre de 8 €/m2/mes en lloguer i de 1.400 -1500 €/m2 de venda.
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VIABILITAT ECONÒMICA

7.

Metodologia de l’estudi de la viabilitat econòmica.

7.1 Metodologia
El present informe té per objecte realitzar un estudi d’avaluació de la viabilitat econòmica de del Pla
Directori Urbanístic de l’eix Riera de Caldes Sud, a La Llagosta i Santa Perpètua de la Mogoda.
L’estudi pretén determinar la viabilitat econòmica per incloure els treballs per la fase d’aprovació
inicial del Pla Director Urbanístic, analitzant els diferents valors de cadascun dels usos del sòl que
atorga el planejament. L’avaluació es basa en la situació del mercat immobiliari actual i perspectives
a curt o mig termini, tenint en compte uns terminis d’execució prou amplis per permetre l’absorció
dels diferents usos proposats.
L’objectiu de l’estudi de viabilitat econòmica és determinar la rendibilitat de l’operació de
transformació urbanística. En aquest cas, serà necessari comprovar si els ingressos derivats de la
promoció podran compensar les càrregues de transformació urbanística així com obtenir el benefici
necessari per fer atractiva l’actuació pels operadors urbanístics.
En aquest context entenem que l’operació serà viable econòmicament si els ingressos previstos per
la venda del producte immobiliari poden compensar la quantia de les càrregues urbanístiques i el
marge de benefici que s’exigeix a una promoció. L’estudi s’ha portat a terme considerant que la
promoció consisteix en la transformació urbanística del sector i la venda dels solars atribuïbles a la
propietat.

7.2 Determinació del valor de sòl urbanitzat.
Per determinar el valor de sòl urbanitzat del sector, s’ha emprat dos mètodes en funció de l’ús:
Mètode de comparació de mercat per a obtenir el valor de sòl de les parcel·les d’ús industrial i
logístic. Atès que, en aquest cas, existeix un mercat abundant de parcel·les urbanitzades, considerem
que la millor metodologia per determinar el valor unitari de sòl és el mètode de comparació de
mercat.
Mètode residual estàtic per a determinar el valor de sòl de les parcel·les d’usos terciaris (oficines,
comercial, hoteler). Al contrari del cas anterior, no existeix un mercat suficient de parcel·les en venda
per aquest tipus d’usos i, per tant, és necessari emprar el mètode residual per obtenir el valor de sòl.
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7.2.1 Mètode de comparació de mercat
El procediment per obtenir el valor mitjançant el mètode de comparació de mercat 1, es pot resumir,
consisteix en:
Es determinaran les qualitats i característiques de l’immoble a taxar que influeixin en el seu valor.
S’analitzarà el segment de mercat immobiliari de comparables i, basant-se en informacions concretes
sobre transaccions reals i ofertes fermes apropiadament corregides en el seu cas, s’obtindran preus
actuals de compravenda al comptat d’aquets immobles.
Es seleccionarà entre els preus obtinguts, una mostra representativa, a la que s’ aplicarà el
procediment d’ homogeneïtzació necessari.
A la selecció indicada caldrà, prèviament, contrastar aquells preus que resultin anormals a fi de
identificar i eliminar tant els procedents de transaccions i ofertes que no compleixin las condiciones
exigides a la definició de valor de mercat dels bens afectats com els que poden incloure elements
especulatius.
Es realitzarà la homogeneïtzació de comparables amb els criteris, coeficients i/o ponderacions que
resultin adequats pels immobles de que es tracti.
S’ assignarà el valor de l’ immoble, net de despeses de comercialització, en funció dels preus
homogeneïtzats, prèvia deducció de les servituds i limitacions de domini que recaiguin sobre aquell i
que no s’hagin tingut en compte a l’ aplicació de las regles precedents.

7.2.2 Mètode Residual Estàtic.
Per poder portar a terme l’anàlisi de viabilitat econòmica hem calculat prèviament els ingressos en el
supòsit de venda dels terrenys urbanitzats, d’acord als diferents usos que defineix el PDU. El valor
dels terrenys urbanitzats s’ha calculat mitjançant el mètode residual estàtic per a cadascun dels usos
definits
Aquest mètode de valoració consisteix en obtenir el valor del sòl deduint del valor de mercat d’un
immoble similar de nova planta, els costos de promoció, despeses i beneficis necessaris per a la seva
promoció:
V. Repercussió de sòl = Valor Venda – Cost Construcció – Desp. Promoció – Beneficis Promoció
A efectes de càlcul hem utilitzat la formulació definida a l’art. 21 del Reglament de Valoracions de la
Llei del Sòl (Real Decreto 1492/2011, de 24 d’ octubre).

1

Com a referencia hem utilitzat el procediment descrit a la “Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades
financieras”.
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VRS =
Sent,

Vv
− Vc
K

VRS = Valor de repercussió de sòl de l’ús considerat
Vv= Valor en venda de l’ús considerat del producte immobiliari acabat.
Vc = Valor de la construcció de l'ús considerat. Serà el resultat de sumar els costos d'execució
material de l'obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l'import dels tributs
que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres
despeses necessàries per a la construcció de l'immoble.
K= Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de finançament, gestió i
promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat immobiliària. Aquest coeficient K,
que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40, podrà ser reduït o augmentat entre 1,2 i 1,5
d’acord amb els següents criteris:
Podrà reduir-se fins un mínim de 1,20 en el cas de terrenys en situació d'urbanitzat destinats a la
construcció d'habitatges unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, habitatges
subjectes a un règim de protecció que fixi valors màxims de venda que s'apartin de manera
substancial dels valors mitjans del mercat residencial, naus industrials o altres edificacions vinculades
a explotacions econòmiques, per raó de factors objectius que justifiquin la reducció del component
de despeses generals com són la qualitat i la tipologia edificatòria, així com una menor dinàmica del
mercat immobiliari a la zona.
Es pot augmentar fins a un màxim de 1,50 en el cas de terrenys en situació d'urbanitzat destinats a
promocions que en raó de factors objectius com ara, l'extraordinària localització, la forta dinàmica
immobiliària, l'alta qualitat de la tipologia edificatòria, el termini previst de comercialització, el risc
previsible, o altres característiques de la promoció, justifiquin l'aplicació d'un major component de
despeses generals.
7.3 Càlcul de la viabilitat econòmica de l’operació. Càlcul del VAN
L’estudi s’ha portat a terme analitzant les càrregues i beneficis de l’operació de transformació
urbanística així com el calendari temporal de les actuacions previstes en el pla d’etapes del Pla
Director.
Els ingressos esperats de la promoció s’han estimat a partir de valors de mercat de sòl industrial
urbanitzat, considerant que l’evolució dels valors en els propers anys serà similar a l’IPC. Cal
esmentar que actualment estem en un context de crisi immobiliària, i podem esperar una certa
recuperació dels preus immobiliaris en els anys en que es produeixin les vendes; malgrat lo anterior
considerem a efectes de càlcul la hipòtesi prudent d’evolució dels valors de venda d’acord a l’IPC.
El càlcul de la viabilitat econòmica s’ha portat a terme calculant per a cada sector, el valor del sòl
actual (VAN).
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El càlcul s’ha realitzat fixant la taxa de rendibilitat interna de la promoció (TIR=12%), i calculant el
valor actual net (VAN):

VAN = Co +

Ct

∑ (1 + TIR)

t

Sent,
Co= inversió del moment inicial (adquisició dels immobles de la totalitat del sector)
Ct= Saldo anual previst segons pla d’etapes
TIR= taxa interna de rendibilitat del projecte estudiat que resultaria un VAN = 0

8. Ingressos de l’operació urbanística (valor del sòl urbanitzat)
8.1

Metodologia de càlcul

El ingressos previstos per l’operació urbanística s’obtindran per la venda dels terrenys urbanitzats,
d’acord als diferents usos que defineix el Pla Parcial. L’estudi s’ha portat a terme considerant que es
tracta d’una promoció de transformació de sòl, i que el producte final de venda és el sòl urbanitzat.
Com hem comentat a l’apartat 2.1, el valor dels terrenys urbanitzats s’ha calculat mitjançant dos
mètodes:
-

El mètode de comparació de mercat per determinar el valor de les parcel·les d’ús industrial

-

El mètode residual estàtic, per determinar el valor de les parcel·les d’ús terciari (comercial,
oficines, hoteler).

8.1.1 Valor del sòl industrial urbanitzat
Per la tipologia de les parcel·les del PDU, hem considerat a efectes de càlcul dels ingressos el valor
corresponent a parcel·les de més de 5.000 m2; tot i que el PDU permet realitzar la urbanització
interior de les parcel·les per formalitzar parcel·les més petites, hem realitzat els càlculs considerant
el valor de les parcel·les grans.
D’acord a l’estudi de mercat detallat a l’apartat 5 del present informe, s’ha adoptat a efectes de
càlcul:
Valor venda de parcel·les de > 5.000 m2 = 153 €/m2

8.1.2.

Valor del sòl terciari

Com hem esmentat considerem que els valors d’oficines seran de l’ordre de 8 €/m2/mes en lloguer i
de 1.450 -1.500 €/m2 de venda.
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El valor de repercussió de sòl terciari, l’hem obtingut aplicant la formulació del Reglament de
Valoracions de la Llei del Sòl.

VRS =

Vv
− Vc
K

Amb les dades de que disposem en aquest estudi preliminar, s’ha considerat un valor de venda de
1.475 €/m2; un cost de construcció inclòs despeses de 1.089 €/m2, i una K=1,2, atès les
característiques del polígon industrial.
Amb aquests valors obtenim un valor de repercussió de l’ordre de 150 €/m2. Tenint en compte la
ubicació de les parcel·les terciàries sobre l’antiga carretera nacional N-152 i, d’altre banda, que
s’afavoreix la concentració del sostre terciari formant una massa crítica d’edificis terciaris suficient,
considerem que és adequat el valor de repercussió de 150 €/m2 tant per la possibilitat d’ús
d’oficines com d’ús comercial o hoteler.
Atès que l’edificabilitat es de 1,5 m2/m2, el valor unitari de sòl serà:
VU = 225 €/m2s
8.1.3.

Càlcul del valor del sòl urbanitzat

D’acord a l’estudi de mercat realitzat, adoptem a efectes de càlcul dels ingressos per l’estudi de
viabilitat:
Ús Industrial
Ús Terciari

VU= 153 €/m2
VU= 225 €/m2

En els quadres següents resumim els ingressos previstos per a cada Sector.

SECTOR CAMÍ RAL
ÚS
A2. Terciària/ Serveis
A3. Logística
Total sobre rasant

VU
225,00
153,00

m 2sòl

INGRESSOS

50.647,00
67.543,00

11.395.575,00
10.334.079,00

118.190,00

21.729.654,00

Aprofitam ent propietat (87,58%)

19.030.830,97

Atès que els terrenys d’aquest sector es classifiquen de sòl urbà no consolidat i d’acord amb l’article
43.1.c del TRLU els propietaris del sector han de cedir de forma gratuïta a l’administració actuant el
15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic previst en el PDU i el 10% sobre l’aprofitament
previst en el planejament vigent per aquest àmbit. Del càlcul del percentatge de cessió, expressat en
el quadre de l’apartat 3.7.1 d’ordenació del sector 1 Camí Ral de la Memòria, s’obté un valor de
12,42%.
En conseqüència l’aprofitament privat d’aquest sector és de 87,58%
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SECTOR 2 CAN PERE GIL

FASE 1

FASE 2

ÚS

VU (€/m 2s)

m 2 sòl

A2. Terciària/ Serveis
A3. Logística

225,00
153,00

0,00
162.033,00

0,00
24.791.049,00

52.738,00

11.866.050,00
0,00

162.033,00

24.791.049,00

52.738,00

11.866.050,00

Total

INGRESSOS

Aprofitam ent propietat (85%)

m 2 sòl

21.072.391,65

INGRESSOS (€)

10.086.142,50

Atès que els terrenys d’aquest sector es classifiquen de sòl urbanitzable delimitat els propietaris del
sector han de cedir de forma gratuïta a l’administració actuant el 15% de l’aprofitament urbanístic
previst en aquest sector.

9. Despeses d’urbanització, gestió i indemnitzacions
Pel que fa a les despeses de transformació urbanística cal comptabilitzar:
- Les despeses de l'obra urbanitzadora interna del sistema viari i els espais lliures
- La contribució a les actuacions externes imputades al sector
- Les indemnitzacions de les activitats incompatibles amb el planejament
- Les indemnitzacions dels vols incompatibles amb el planejament
- Les altres despeses d'urbanització corresponents a enderrocs, honoraris tècnics, despeses de
gestió, així com les despeses notarials i registrals.

En els quadre següent reproduïm les despeses corresponents al Sector 1 Camí Ral desenvolupat amb
una única fase :

SECTOR CAMÍ RAL
DESPESES
Urbanització interior
connexió serveis
Indemnitzacions
obres complementaries del sector
imprevistos
gestió (13%)
comercialitzacio (2% vv)
cost implantació transport públic
Total

im port (€)
2.527.143 €
1.191.264 €
50.000 €
1.612.600 €
338.289 €
743.508 €
380.617 €
588.410 €
7.431.831 €
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El Sector 2 Can Pere Gil, es desenvolupa en dos fases, sent la distribució de despeses de
transformació urbanística:

DESPESES PER FASES
SECTOR CAN PERE GIL
DESPESES

FASE 1

Urbanització interior
connexió serveis
Indemnitzacions
obres complementaries del sector
participació obres singulars d'interès g
imprevistos (despeses-MSV)
gestió (13%)
comercialitzacio (2% vv)
cost implantació transport públic

FASE 2

TOTAL

im port (€)

im port (€)

im port (€)

3.561.988 €

1.017.993 €

4.579.982 €

1.305.936 €

653.726 €

1.959.662 €

25.000 €

25.000 €

50.000 €

2.987.000 €

2.356.000 €

5.343.000 €
1.829.507 €

1.829.507 €

Total

519.808 €

319.102 €

838.910 €

1.091.965 €

568.337 €

1.660.302 €

495.821 €

237.321 €

733.142 €

481.672 €

408.335 €

890.007 €

12.298.698 €

5.585.814 €

17.884.512 €

10. Calendari de la promoció
L’agenda prevista de la promoció del Sector 1 Camí Ral comprèn una única fase amb una durada
estimada de sis anys.
Pel que fa a la inversió, és concentra principalment en els dos primers anys que és el període previst
d’execució de l’obra, mentre que la resta de la inversió es distribueix durant el temps de
comercialització. Pel que fa als ingressos, es preveu que les vendes de les parcel·les logístiques es
concentraran principalment entre els anys tercer, quart i cinquè, mentre que les vendes de les
parcel·les terciàries es concentren entre el cinquè i sisè any.
El quadre següent resumeix el calendari temporal previst per l’operació de transformació
urbanística:

Calendari de Promoció de sòl
Despeses inversió
Indemnitzacions
Urbanització interior
connexions i serveis
obres singulars
Imprevistos
Gestio
cost implantació transport públic
comercialització
Venda de sòl urbanitzat
A2. Terciària/ Serveis
A3. Logística

2016
0

2017
1
100%
6%
50%
50%
40%
30%

2018
2

94%
50%
50%
40%
40%
40%

2019
3

20%
30%
60%
20%

30%

2020
4

2021
5

2022
6

20%

40%

20%

40%

60%
20%

40%
10%

2023
7

2024
8

En el cas del Sector 2 Can Pere Gil s’ha previst una agenda en dos fases, posposant el
desenvolupament del terrenys compresos entre l’autovia C-17 i la línia de ferrocarril BarcelonaPortbou.
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La primera fase es concentra en els primers cinc anys, concentrant-se les inversions principals en el
dos primers anys i la majoria dels ingressos per vendes en el tercer i quart any.
Les obres d’urbanització de la segona fase es preveuen iniciar a partir del quart any, és a dir, un cop
s’ha comercialitzat la majoria de la fase 1. Les obres es realitzen entre el quart i cinquè any i la
recuperació de la inversió es preveu principalment entre el sisè i setè any.

Calendari de Promoció de sòl
Despeses inversió
FASE 1
Indemnitzacions
Urbanització interior
connexions i serveis
obres singulars
40% participació obres singulars
Imprevistos
Gestio
cost implantació transport públic
comercialització
FASE 2
Indemnitzacions
Urbanització interior
connexions i serveis
obres singulars
Imprevistos
Gestio
cost implantació transport públic
comercialització

2016
1

50%
50%
25%
25%
40%
30%

Venda de sòl urbanitzat
FASE 1
A3. Logística
FASE 2
A2. Terciària/ Serveis

2019
4

2018
3

2017
2

50%
50%
75%
75%
50%
40%
40%
40%
30%

10%

50%
20%
30%
60%
40%

40%

2021
6

2020
5

20%

10%

50%
50%
25%
50%
40%
30%

50%
50%
75%
50%
40%
40%
40%
30%

40%

2023
8

2022
7

2024
9

20%
30%
60%
40%

20%

10%

40%

40%

10%

10%
10%

11. Estimació del valor de sòl brut mitjançant el mètode residual dinàmic.
11.1 Viabilitat del Sector 1 Camí Ral
El càlcul de la viabilitat econòmica del Sector 1 s’ha portat a terme calculant, el valor del sòl actual
(VAN). El càlcul s’ha realitzat considerant una taxa de rendibilitat interna de la promoció TIR=12%,
per considerar que es la que actualment s’ajusta a una promoció d’aquest tipus.
Els ingressos previstos per la promoció són de 21.729.654 € (19.0030.831 € un cop deduït la cessió
obligatòria d’aprofitament urbanístic) i les despeses estimades de 7.431.831 €.
El càlcul s’ha realitzat amb una única fase amb una durada estimada de sis anys.
Amb aquest escenari, el preu del sòl inicial, abans d’urbanitzar, resulta de 23,96 €/m2 sòl, quantitat
que considerem ajustada els valors de sòl brut en sòl urbà no consolidat a desenvolupar.
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PDU RIERA DE CALDES
OPERACIÓ PROMOCIÓ DE SÒL

SECTOR 1 CAMI RAL
INGRESSOS

DESPESES

2016
1

COSTOS
Compra sòl no urbanitzat
Indemnitzacions
Urbanització interior
Connexions i serveis
Obres singulars
Imprevistos
Gestio
comercialitzacio (2% vv)
comercialització

50.000
2.527.143
1.191.264
1.612.600
338.289
743.508
380.617
588.410

TOTAL

7.431.831

0

90% AM

0

INGRESSOS
Valor venda sòl urbanitzat

2017
2

2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

25.000
505.429
595.632
806.300
135.316
223.052

0
67.658
223.052
228.370
117.682

0

0

25.000
2.021.714
595.632
806.300
135.316
297.403
152.247
0

2.290.729

4.033.612

636.762

117.682

235.364

117.682

117.682

235.364

1

2

3

117.682

4

5

6

5.988.147

3.992.098

2023
8

2024
9

7

8

0

0,88

A2. Terciària/ Serveis

11.395.575

9.980.245

A3. Logística

10.334.079

9.050.586

2.715.176

3.620.235

1.810.117

905.059

TOTAL

21.729.654

19.030.831

0

0

0

2.715.176

3.620.235

7.798.264

4.897.156

0

0

11.599.000

0

-2.290.729

-4.033.612

2.078.414

3.502.553

7.562.900

4.779.474

0

0

VAN v.sòl abans urbanitzar

5.157.268

0

-2.045.293

-3.215.571

1.479.374

2.225.935

4.291.393

2.421.431

0

0

TIR fixada prom oció

12,0%

FLUXOS PROJECTE

Am bit
Camí Ral

m2
215.215

€/m 2 sòl brut
23,96

Per comprovar la sensibilitat de l’estudi, hem calculat el valor de sòl inicial variant la TIR entre el 1014%. Com es pot comprovar els valors de sòl oscil·len entre 20-28 €/m2 de sòl brut, valors que
considerem admissibles per les característiques urbanístiques del sòl (sòl urbà no consolidat).
% TIR

€/m 2 sòl brut

14
13
12
11

20,76
22,32
23,96
25,71

10

27,56

11.2 Viabilitat del Sector 2 Can Pere Gil
El càlcul de la viabilitat del sector 2 Can Pere Gil s’ha realitzat amb els mateixos criteris que el sector
1, amb la diferència que s’ha previst un calendari en dos fases, deixant per la segona fase l’ordenació
dels terrenys que estan situats a l’altre banda de la línia de ferrocarril.
Els ingressos previstos per la promoció són de 36.657.099 € (31.158.534 € un cop deduït la cessió
obligatòria d’aprofitament urbanístic). D’aquests ingressos 21.072.392 € corresponen a la primera
fase i 10.086.143 € a la segona després de deduir la cessió d’aprofitament.
Les despeses previstes són en total de 17.884.512 €, de les que 12.298.698 € corresponen a la
primera fase i 5.585.814 € a la segona.
El càlcul s’ha realitzat amb dos fases amb una durada estimada de vuit anys.
Amb aquest escenari, el preu del sòl inicial, abans d’urbanitzar, resulta de 13,19 €/m2 sòl
considerant una TIR del 12%. Aquesta quantitat considerem que es ajustada a les característiques del
sòl (sòl urbanitzable delimitat, constituït per terrenys que actualment estan classificats de sòl no
urbanitzable).
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PDU RIERA DE CALDES
OPERACIÓ PROMOCIÓ DE SÒL

SECTOR 2 CAN PERE GIL
INGRESSOS

DESPESES

COSTOS
FASE 1
Indemnitzacions
Urbanització interior
Connexions i serveis
Obres singulars
40% participació obres singulars
Imprevistos
Gestio
cost implantació transport públic
comercialització
FASE 2
Indemnitzacions
Urbanització interior
Connexions i serveis
Obres singulars
Imprevistos
Gestio
cost implantació transport públic
comercialització

2016
0

25.000
3.561.988
1.305.936
2.987.000
1.829.507
519.808
1.091.965
481.672
495.821

2017
1

2018
2

2019
3

2020
4

2021
5

12.500
1.780.994
326.484
746.750

12.500
1.780.994
979.452
2.240.250
914.754
207.923
436.786
192.669
148.746

914.754
103.962
327.590
289.003
198.328

99.164

49.582

12.500
508.997
163.432
1.178.000
127.641
170.501

207.923
327.590

25.000
1.017.993
653.726
2.356.000
319.102
568.337
408.335
237.321

TOTAL
INGRESSOS

2022
6

2023
7

2024
8

12.500
508.997
490.295
1.178.000
127.641
227.335
163.334
71.196

63.820
170.501
245.001
94.928

47.464

23.732

17.884.512

0

3.402.241

6.914.074

1.833.636

2.260.234

2.828.879

574.251

47.464

23.732

85% AM

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2.107.239

8.428.957

8.428.957

2.107.239
1.008.614

4.034.457

4.034.457

1.008.614

Valor venda sòl urbanitzat

0,85

FASE 1 A3. Logística

24.791.049

21.072.392

FASE 2 A2. Terciària/ Serveis

11.866.050

10.086.143

TOTAL

36.657.099

31.158.534

0

0

2.107.239

8.428.957

8.428.957

3.115.853

4.034.457

4.034.457

1.008.614

13.274.022

0

-3.402.241

-4.806.835

6.595.320

6.168.723

286.974

3.460.206

3.986.993

984.882

VAN v.sòl abans urbanitzar

5.862.234

0

-3.037.715

-3.831.980

4.694.419

3.920.335

162.837

1.753.048

1.803.513

397.777

TIR fixada prom oció

12,0%

FLUXOS PROJECTE

Am bit
Can Pere Gil

m2
444.376

€/m 2 sòl brut
13,19

Per comprovar la sensibilitat de l’estudi, hem calculat el valor de sòl inicial variant la TIR entre el 1014%. Com es pot comprovar els valors de sòl oscil·len entre 12-15 €/m2 de sòl brut, valors que
considerem admissibles per les característiques urbanístiques del sòl.
% TIR

€/m 2 sòl brut

14
13
12
11

11,44
12,29
13,19
14,15

10

15,17

12. Conclusions de viabilitat econòmica
La posició estratègica de l’àmbit, tant per l’alta connectivitat territorial com per l’especialització
econòmica de l’Eix Riera de Caldes Sud, permet l’ordenació de l’àmbit fomentant l’activitat
econòmica, delimitant uns sectors per a la logística i la indústria.
La posició estratègica del PDU permet desenvolupar activitats econòmiques, vinculades a la logística i
al teixit productiu de l’Eix de la Riera de Caldes i especialment aprofitar oportunitats en l’àmbit de la
distribució relacionant la Central Integral de Mercaderies (CIM Vallès), ubicada al municipi de Santa
Perpètua de Mogoda, i la plataforma ferroviària de mercaderies prevista a La Llagosta.
Es tracta d’uns terrenys amb una clara vocació industrial per l’excel·lent connectivitat i entorn
industrial, si bé presenta una important dificultat per la viabilitat econòmica atès les característiques
dels terrenys i especialment de les infraestructures existents. Així mateix, el territori compta amb un
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important teixit empresarial que, malgrat haver-se vist afectat per la recessió econòmica, continua
tenint un pes considerable.

Malgrat que el mercat d'activitats econòmiques ha tingut en general una tendència negativa els
darrers anys, tant pel que fa al mercat de sòl d'ús industrial com al mercat de naus industrials,
sembla que s’ha produït un canvi de tendència a partir del segon trimestre de 2016 segons els
estudis de la Immobiliària Forcadell. Segons aquest estudi la majoria d’ operacions del sector logístic
s’han realitzat a la segona corona de Barcelona (Vallès occidental i oriental, i Maresme).
En aquest context de recuperació de la recessió econòmica sembla oportú plantejar el PDU, atès que
es previsible que tingui una bona sortida al mercat i s’aconsegueixi reforçar el mercat d’activitat
econòmica de la zona.
Cal esmentar que es previsible que en els propers anys la recuperació del mercat comporti un alça
dels preus immobiliaris. Tanmateix, per prudència valorativa tots els càlculs de viabilitat del present
estudi s’han realitzat considerant valors actuals i una revalorització dels propers anys similar a l’IPC
esperat.
El PDU es desenvolupa mitjançant dos sectors independents per tal d’ajustar-se millor a les
condicions del mercat immobiliari i facilitar la gestió urbanística.
En sector 1, Camí Ral, es preveuen uns ingressos de l’ordre de 19 M € i unes despeses de
transformació urbanística de l’ordre de 7,4 M € ( 39% dels ingressos). Considerant una promoció de 6
anys de durada i una taxa d’actualització TIR del 12 % s’aconsegueix un valor residual del sòl inicial
VAN= 24 €/m2 per lo que podem considerar que el sector es viable econòmicament.
El sector 2, Can Pere Gil, es considera necessari realitzar dos fases per tal de posposar una part de les
inversions en infraestructures i facilitar el resultat de l’operació. A la primera fase es preveuen uns
ingressos de 24,8 M € i unes despeses de 12,3 M €, mentre que a la segon fase els ingressos són de
11,8 M € i les despeses de l’ordre de 5,6 M €. Considerant la promoció en dos fases i fixant la taxa
d’actualització en una TIR del 12%, el valor residual del sòl inicial obtingut és de l’ordre del 13 €/m2,
valor que pot considerar-se suficient per les característiques dels terrenys.
En resum, aplicant els valors de mercat de les parcel·les urbanitzades per a calcular els ingressos de
la promoció i les despeses de transformació urbanística al calendari de promoció previst,
s’aconsegueix que els dos sectors siguin econòmicament viables.

Girona, 3 de novembre de 2016
Jordi Duatis Puigdollers – Arquitecte. Col·legiat núm. 16357-0
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Sector 1 Cami Ral
2. PREVISIÓ DE DESPESES
COST D'URBANITZACIÓ
MSV
Xarxa elèctrica distribució interior
Zones verdes
SUBTOTAL

1.948.113,18 €
233.863,33 €
345.166,34 €
2.527.142,85 €

CONNEXIÓ DE SERVEIS
Connexió xarxa de subministrament elèctric (Subestació de Sant Fost C.)
Abastament (Connexió xarxa municipal)
Depuració (Cànon ACA+ 2 estacions de bombament)
Abocament d'aigües (Cambres de retenció i estació bombament pas inf)
Serveis afectats( xarxa telefonica, gas+desviamnet provisional n-152a)
SUBTOTAL

517.400,00 €
27.860,00 €
308.113,73 €
290.390,00 €
47.500,00 €
1.191.263,73 €

OBRES COMPLEMENTARIES DEL SECTOR
Prevenció risc d'inundabilitat:
Terrabuidat àrea (Z03)
Millora de mobilitat
Rotonda s'accés al sector des de la N-152a (MC1)
Carril d'acceleració a la C-17 de de la C-59 (MC3)
Carril s'acceleració a la C-59 des de la C-17 (MC4)
Rotonda de Connexió del Polígon amb la C-59 (MC 8)

300.600,00 €
483.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
739.000,00 €
SUBTOTAL

IMPREVISTOS
10% sobre COST URB (-MSV) + CONNEXIÓ SERV. + OBRES COMPLEMENTARIES
SUBTOTAL
TOTAL DESPESES D'URBANITZACIÓ

INDEMNITZACIONS
Estimació d'imdemnitzacións i/o adquisicions
TOTAL DESPESES INDEMNITZACIONS
ALTRES DESPESES
Cost d'implantació de l'increment de transport públic
TOTAL ALTRES DESPESES

1.612.600,00 €

338.289,34 €
338.289,34 €
5.669.295,92 €

50.000,00 €
50.000,00 €

588.409,97 €
588.409,97 €

DESPESES DE GESTIÓ
Estimades en el 13% sobre les despeses d'urbanització

743.508,47 €

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ

743.508,47 €

TOTAL DESPESES A CARREC DEL SECTOR

7.051.214,36 €

OBRES SINGULARS D'INTERES GENERAL
Ampliació pont N-152a carril Bici (P01)

559.350,00 €

TOTAL DESPESES OBRES SINGULARS D'INTERES GENERAL

559.350,00 €

TOTAL DESPESES

7.610.564,36 €
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Sector 2 Can Pere Gil

Repartiment intern

2. PREVISIÓ DE DESPESES

% Repartiment

Fase 1

Fase 2

COST D'URBANITZACIÓ

MSV
Xarxa elèctrica distribució interior

3.493.543,75 €
419.386,20 €

2.656.840,02 €
318.943,21 €
586.205,00 €

836.703,73 €
100.442,99 €
80.846,66 €

3.561.988,23 €

1.017.993,38 €

423.543,12 €
22.806,17 €
418.067,80 €
394.019,15 €
47.500,00 €

359.056,88 €
19.333,83 €
141.744,47 €
133.590,85 €
- €

1.305.936,24 €

653.726,03 €

1.650.000,00 €

€

- €
970.000,00 €
75.000,00 €
- €
195.000,19 €
495.000,00 €
495.000,00 €
- €
- €
100.000,00 €
- €
26.000,00 €

4.298.000,38 €

2.987.000,19 €

2.356.000,19 €

734.410,05 €

519.808,46 €

319.101,59 €

11.572.054,31 €

8.374.733,12 €

4.346.821,19 €

Estimació d'imdemnitzacións i/o adquisicions

50.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

TOTAL DESPESES INDEMNITZACIONS

50.000,00 €

481.671,80 €

408.335,23 €

1.091.965,31 €

568.336,75 €

Zones verdes

667.051,66 €

SUBTOTAL

64,2% vialitat int
64,2% vialitat int
65,9% Z.verdes

4.579.981,61 €

CONNEXIÓ DE SERVEIS

Connexió xarxa de subministrament elèctric (Subestació de Sant Fost C.)

782.600,00 €
42.140,00 €
559.812,27 €
527.610,00 €
47.500,00 €

Abastament (Connexió xarxa municipal)
Depuració (Cànon ACA+ 2 estacions de bombament)
Abocament d'aigües (Cambres de retenció i estació bombament pas inf)
Serveis afectats( xarxa telefonica, gas+desviamnet provisional n-152a)

SUBTOTAL

60,2% sostre
60,2% sostre
64,5% sòl
64,5% sòl
50,0%

1.959.662,27 €

OBRES COMPLEMENTARIES DEL SECTOR
Infraestructures:
Pont connexió a La Llagosta (P02)
Vialitat i rornda de connexió a C-17 (V01)
Ramal accés sector des de C-17 Barcelona (V02)

1.650.000,00 €

100,0%

970.000,00 €

100,0%

75.000,00 €

100,0%

390.000,38 €
990.000,00 €
990.000,00 €
97.000,00 €
55.000,00 €
100.000,00 €

100,0%

100,0%

26.000,00 €

100,0%

Prevenció risc d'inundabilitat:

Estructura hidràulica longitudinal (canal). (L01)
Estructura hidràulica longitudinal (canal rectangular). (L02)
Estructura hidràulica longitudunal (canal rectangular). (L03)
Terraplenat àrea (Z04)
Terraplenat àrea (Z05)
Terrabuidat zona (Z06)

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

195.000,19 €
495.000,00 €
495.000,00 €
97.000,00 €
55.000,00 €
- €

Millora de mobilitat
Carril d'acceleració a la C-17 de del sector (MC2)

SUBTOTAL
IMPREVISTOS
10% sobre COST URB (-MSV) + CONNEXIÓ SERV. + OBRES COMPLEMENTARIES

SUBTOTAL
TOTAL DESPESES D'URBANITZACIÓ

-

734.410,05 €

INDEMNITZACIONS

ALTRES DESPESES
Cost d'implantació de l'increment de transport públic

890.007,03 €

TOTAL ALTRES DESPESES

890.007,03 €

60,2% sostre

DESPESES DE GESTIÓ
Estimades en el 13% sobre les despeses d'urbanització

1.510.867,06 €

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ

1.510.867,06 €

40% PARTICIPACIÓ OBRES SINGULARS D'INTERES GENERAL
Pas inferior sota via (Línia Barcelona - Portbou + 2a fase nus Mollet) (C03)

1.829.507,06 €

TOTAL PARTICIPACIÓ OBRES SINGULARS D'INTERES GENERAL

2.274.077,28 €

TOTAL DESPESES A CARREC DEL SECTOR*

16.297.005,68 €

55

1.829.507,06 €

11.802.877,29 €

-

€

5.348.493,17 €
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