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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ (PGO) 

EN L’ÀMBIT DELS CARRERS MIQUEL SERVET I SICÍLIA 

 

 

1.  Memòria descriptiva i justificativa 

 

1.1.   ANTECEDENTS 

 

El Pla general d’ordenació (PGO) de Parets del Vallès vigent correspon al text refós de la revisió aprovada 

definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona el 22 febrer de 2007, publicat al DOGC 

4896 de 01.06.2007.  

 

Aquest àmbit va ser objecte d’un conveni signat entre la propietat i l’Ajuntament [Annex 1 del document]. 

Els pactes del conveni establiren que la propietat renunciava a l’edificabilitat que estableix el pla general 

d’ordenació urbana en aquesta cantonada perquè es pogués reservar i urbanitzar un espai públic. El pacte 

setè establia que el conveni formés part de l’expedient de modificació puntual de planejament. El sòl 

corresponent a aquesta petita plaça dotaria d’un nou espai públic el teixit urbà de l’entorn alhora que 

permetria dotar de millors visuals una peça de notable valor dintre del patrimoni arquitectònic del municipi, 

la Villa Adela.  

 

El marc d’aquest conveni urbanístic va permetre urbanitzar la plaça com està actualment, amb un ús públic,  

aplaçant la modificació del Pla general d’ordenació i la corresponent adquisició del sòl. L’objecte d’aquesta 

modificació és la modificació puntual del planejament urbanístic d’acord amb la realitat urbana actual i en 

coherència amb el conveni esmentat signat en el seu dia.  

 

Font:  Google Maps. 2018 
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1.2.   MARC JURÍDIC 

 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

 

 

 

1.3.   INICIATIVA I PROMOCIÓ 

 

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix a l’article 96 que la modificació de qualsevol dels elements 

d’una figura de planejament urbanístic està subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 

formació. Per tant, tan la formulació com la tramitació d’aquesta modificació puntual del planejament 

correspon a la iniciativa pública, en aquest cas l’Ajuntament de Parets del Vallès.  

 

En aquest sentit, d’acord amb l’article 97 es determina el següent: 

 

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 que el planejament 

anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 
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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.  

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. 

 

En aquest sentit, la modificació planteja una ordenació que és coherent amb el model d'ordenació establert 

pel planejament urbanístic general vigent i no entra en contradicció amb els seus principis de 

desenvolupament urbanístic sostenible.  

 

D’acord amb la disposició addicional vuitena del mateix TRLU respecte als professionals que intervenen en 

la redacció del planejament urbanístic, es fa constar que el tècnic redactor d’aquest document és l’arquitecte 

Joan Solà Font, col·legiat núm.37505/5, a qui l’Ajuntament de Parets del Vallès ha contractat. 

 

 

 

 

1.4.   JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

 

El principal objectiu de la present modificació puntual és el d’adaptar el planejament a la realitat de l’espai 

públic actual que s’ubica entre els carrers Miquel Servet i Sicília, completament urbanitzat i amb ús d’espai 

públic.  

 

Aquest espai va ser objecte d’un Conveni urbanístic signat entre la propietat privada i l’Ajuntament de Parets 

del Vallès. Dels pactes del conveni se’n concloïa l’adquisició del sòl per part de l’Ajuntament, expedient 

municipal que s’està actualment tramitant en paral·lel amb la present modificació de planejament.  
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1.5.   OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ 

 

L’abast de la modificació que es proposa és exclusivament la modificació del plànol d’ordenació urbanístic 

per tal de que es vegi reflectida la realitat de l’espai públic situat entre els carrers Miquel Servet i Sicília. Per 

tant, la naturalesa de la present modificació no planteja la proposició de cap canvi, sinó que únicament 

contempla adaptar el planejament en aquest indret en base al Conveni urbanístic signat en el seu dia, en 

virtut del qual es va adquirir el sòl i es va urbanitzar.  

 

De la modificació del planejament en resulta la obtenció d’un nou espai lliure públic de 96,19 m2 de 

superfície i per tant, no representa una disminució del balanç d’espais lliures municipals.  

 

Aquest increment en el còmput d’espais lliures públics suposarà, a més de la modificació puntual del plànol 

d’ordenació urbanístic 03.Sistemes_generals_i_locals i O.06.Ordenació escala 2.000, una modificació 

del quadre de superfícies de la memòria del PGO i la modificació puntual de l’articulat de la normativa 

urbanística del PGO de Parets del Vallès, tal i com es descriu en els apartats següents. 

 

 

 

1.5.1. EL PLANEJAMENT VIGENT DEL PGO DE PARETS EN RELACIÓ A L’ÀMBIT DE LA 

MODIFICACIÓ  

 

En relació a la zona d’edificació entre mitgeres 

 

La revisió del Pla general d’ordenació (PGO) de Parets del Vallès va ser aprovada definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme el 22 de febrer de 2007, i la regulació de l’edificació pel que fa a la 

qualificació dels sòl residencial afectat ve definida a la  Subsecció primera, Zona d’edificació entre 

mitgeres (EM), en els articles 98 a 101 de la seva normativa urbanística. Es refon a continuació: 
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En relació a la rampa d’accés al pàrquing privat 

 

Respecte a la presència d’una rampa d’accés a l’edifici preexistent, que ocupa parcialment aquest espai 

lliure públic, cal remarcar que a la Subsecció segona, Disposicions sobre l’ús d’aparcament, s’estableix 

en el punt 2 que s’entén per aparcament o garatge aparcament, els espais situats a l’interior de l’edifici o 

en el sòl o subsol de terrenys edificables del mateix solar, i les instal·lacions mecàniques especials 

destinades a la guarda de vehicles automòbils. En aquest sentit, la rampa d’accés al garatge situat al 

soterrani de l’edifici existent, ocupa part de l’espai de la plaça i es considera que no pot ser inclòs dintre del 

sistema d’espais lliures públics atès que el seu ús està completament vinculat a l’ús privat de garatge. 

 

En aquest sentit, a l’article 73 de la normativa urbanística, en relació a la ocupació màxima de la parcel·la 

es determina que: 
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La normativa urbanística estableix també a l’article 78 corresponent a les tanques, el següent: 

 

 

 

 

En aquest cas, caldrà introduir una determinació pel que fa a les rampes privades que confronten 

directament amb l’espai públic. 

 

 

En relació als cossos sortints 

 

La qualificació de l’espai lliure públic modifica la condició de la façana de l’edifici preexistent que hi 

confronta per esdevenir un tester i per tant, amb consideració de façana amb obertures (ja practicades 
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actualment) i també amb la possibilitat de poder disposar de cossos sortints. En aquest sentit, l’article 54 

de la normativa estableix per totes les zones, el següent: 
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En relació al sistema d’espais lliures amb que es preveu qualificar la plaça 

 

Finalment, respecte als sistemes d’espais lliures amb el que es proposa qualificar l’àmbit, la normativa 

urbanística determina, a l’article 163 i següents, el següent: 
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En relació a la condició de valor patrimonial que s’associa en aquest entorn 

 

L’emplaçament de la denominada ‘La Casona’ o ‘Villa Adela’ confronta amb l’espai objecte de la present 

modificació puntual. El valor patrimonial d’aquest element queda justificat en tant que figura en el Pla 

especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic 

del municipi de Parets del Vallès amb el número 28, localitzat al carrer Lepant 11 i Miquel Servet 12. La 

presència d’aquest element va esdevenir un dels arguments principals perquè l’Ajuntament motivés el 

Conveni per obtenir l’espai que hi confronta com a espai lliure públic i permetés tenir visibilitat sobre aquesta 

casa.  

 

S’adjunta a continuació la fitxa del Pla especial.  

  

 

 

 

 

 

  



PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ i ACTUACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, URBANÍSTIC i 
PAISATGÍSTIC DEL MUNICIPI DE PARETS DEL VALLÈS 

TEXT REFÓS

1/4

FITXA CADASTRAL: 6023407DG3062S0001DK

DENOMINACIÓ: LA CASONA, VILLA ADELA

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lepant, 11 i Miquel Servet, 12

AUTOR:

NÚM.ELEMENT: 028

TIPUS DE VIA: Carrer

CRONOLOGIA: 1948

ESTIL:

TIPUS DE BÉ: Immoble

ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar
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FITXA CADASTRAL: 6023407DG3062S0001DK

DENOMINACIÓ: LA CASONA, VILLA ADELA

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lepant, 11 i Miquel Servet, 12

AUTOR:

NÚM.ELEMENT: 028

TIPUS DE VIA: Carrer

Urbanització de ciutat jardí, a llevant de l'avdga. de Catalunya entre el casc antic i 
l’eixample.

CONTEXT:

Casa-torre situada al barri de l'Escorxador, al final del carrer Lepant, on té la 
façana principal, amb un rellotge de sol, sota el qual hi ha inscrit: la Casona.
El 1948 Adela Hernández López demana permís per a construir una piscina, una 
pèrgola i un pou, a la casa del Quarter de Migdia, al barri de l'escorxador. No 
aporta plànols.
Continua a pàgina 5)

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

INTERVENCIONS REALITZADES:

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, 1986
Garcia-Pey, Enric; Salvador, Montserrat. Recull Onomàstic de Parets del Vallès

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL:

III-49.jpg / III-48.jpg / IV-14.jpgFOTOGRAFIES:

ALTRES:

VALORACIÓ DELS ELEMENTS I ESTAT DE CONSERVACIÓ

ESTRUCTURES PORTANTS: Bé

FORJATS: Bé

COBERTES: Bé

FAÇANES: Bé

INTERIOR:

SERVEIS:

La força del volum principal, la riquesa ornamental de les façanes, la torre, 
visible des de bona part del terme municipal i les tanques i elements construïts 
del jardí.

ELEMENTS A DESTACAR:

DESCRIPCIÓ:

Habitatge unifamiliar aïllat de planta quadrada amb cossos adossats. En el costat nord sobresurt una torre de planta 
octogonal amb coberta composta. L'edificació es distribueix en planta baixa i pis. Es cobreixen amb coberta de teula pla 
a quatre vessants amb hídries al carener. Les vessants acaben amb una ràfec recolzat en mènsules. La composició de 
la façana principal és segons tres eixos amb buits de proporció horitzontal, emmarcats amb llinda plana, tancats amb 
reixes de ferro de barrots verticals en reganyol. La façana està estucada de color blanc. Sobre una de les finestres del 
primer pis hi ha un treballat rellotge de sol. 
La tanca és amb reixa de ferro en forma de malla quadrada recolzada en un socòl de paredat comú i pilars de secció 
quadrada arrebossats, acabats amb una bola.
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FITXA CADASTRAL: 6023407DG3062S0001DK

DENOMINACIÓ: LA CASONA, VILLA ADELA

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lepant, 11 i Miquel Servet, 12

AUTOR:

NÚM.ELEMENT: 028

TIPUS DE VIA: Carrer

PLANEJAMENT

NIVELL DE PROTECCIÓ

Conservació de volum, façanes, ràfecs, cobertes, torre i tanques i elements construïts del jardí situats més a prop de la 
casa, fora de l'àrea en que s'autoritzen noves edificacions.

Es podran edificar nous cossos que no superin, conjuntament amb l'existent, l'edificabilitat màxima, amb un màxim de 
planta baixa i un pis, situat dintre de la zona marcada en el plànol de la pàgina 4 d'aquesta fitxa.

S'haurà de conservar la totalitat de la tanca restaurant els trams que estan en mal estat.

QUALIFICACIÓ PROPOSADA:

INTERVENCIONS I USOS ADMESOS:

Pla General d'Ordenació Urbana (D.O.G.-1-06-2007)

Urbà

EA3 - PH33

Catàleg Patrimoni Arquitectònic (A.I. -10-07-1986)

PLANEJAMENT VIGENT:

CLASSIFICACIÓ SÒL:

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

AFECTACIÓ:

PROTECCIÓ EXISTENT:

Bé Cultural d'Interès Nacional

Bé Cultural d'Interès LocalB.C.I.L.

Bé de Protecció Urbanística

Element de protecció

Bé d'Interès Documental
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FITXA CADASTRAL: 6023407DG3062S0001DK

DENOMINACIÓ: LA CASONA, VILLA ADELA

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lepant, 11 i Miquel Servet, 12

AUTOR:

NÚM.ELEMENT: 028

TIPUS DE VIA: Carrer

PLANIMETRIA DETALL: Plànol 1-O2 REFERÈNCIES:

Coordenades UTM:

Alçada sobre nivell de mar

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:
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1.5.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PGO 

 

La naturalesa de la present modificació puntual no és propositiva sinó que exclusivament contempla adaptar el 

planejament urbanístic actual a la realitat de l’àmbit que es descriu entre els carrers Miquel Servet i Sicília, per reflectir 

l’espai lliure públic urbanitzat actual. Aquesta realitat resulta del Conveni signat entre la propietat privada i l’Ajuntament 

i en base al qual, l’Ajuntament està tramitant la seva adquisició en base a la valoració econòmica del sòl corresponent, 

que s’adjunta com a annex en aquest document. No obstant, l’objecte del present document es centra exclusivament 

en l’adaptació del planejament urbanístic a aquesta realitat. 

 

La proposta consisteix en modificar un àmbit qualificat dintre del planejament urbanístic vigent amb la clau urbanística 

de Zona d’edificació entre mitgeres (clau EM) d’una superfície de 139,58 m2. Aquest àmbit es correspon amb el final 

d’un conjunt edificat que confronta directament amb un carrer que enllaça els carrers Miquel Servet i Sicília.  

 

La modificació de planejament  proposa qualificar part d’aquest àmbit, com a sistema d’espais lliures (Clau EL). Aquest 

nou espai lliure públic coincideix amb la placeta urbanitzada actualment, que va ser objecte del conveni esmentat, i 

que permet dotar d’una major visibilitat a l’edifici denominat ‘La Casona’ o ‘Villa Adela’, un edifici inclòs en el pla 

especial de patrimoni arquitectònic de Parets del Vallès (Fitxa núm. 28).  

 

No obstant, aquest espai lliure conté la rampa d’accés als garatges soterrats dels edificis residencials existents, per la 

qual cosa, es qualifica com a sistema d’espais lliures (Clau EL) una superfície de 92,19 m2 i es manté l’espai de 

rampa de dimensions 4,25 metres d’amplada per 11,25 metres de longitud, amb una superfície de 47,39 m2 dintre 

de la zona d’edificis entre mitgeres (Clau EM), com a espai privat lliure d’edificació sobre rasant.  

 

La façana existent ja és actualment una façana principal sobre l’espai urbanitzat i per tant, esdevé un tester a diferència 

de la condició de mitgera del planejament urbanístic vigent. Per tant, la modificació que es proposa consisteix 

principalment en reconèixer l’estat actual d’aquest àmbit urbà, derivat del Conveni urbanístic signat, i en paral·lel 

amb els expedients municipals que s’estan tramitant per tal de garantir la seva adquisició com a espai públic.  

 

La modificació urbanística del Pla General d’Ordenació municipal planteja modificar puntualment el plànol d’ordenació 

urbanístic i la normativa, en aquells punts que es descriuen a continuació.  

 

 

En relació a la memòria del PGO 

 

Els conceptes que precisen d’introduir modificacions es centren en la descripció que es fa a la memòria sobre el 

còmput de superfícies de les claus i sistemes afectats.  Per tant, cal modificar la memòria del Pla General en el seu 

article II.2.2. per incrementar el còmput de sistemes d’espais lliures d’acord amb la nova plaça, i per tant, cal reflectir 
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aquest canvi en la pàgina 35 de la memòria del PGO pel que fa a les superfícies de la clau EM Zona d’edificació 

entre mitgeres  i de la clau EL Espais lliures.  La taula resultant és la següent: 

 

Taula de la memòria actual 
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T 

 

 

 

Taula de la memòria modificada 

 

 

 

ZONIFICACIÓ Superfície (m2) Percentatge

Edificació entre mitgeres 142.644 1,58

Edificació aïllada amb parcel·la mínima de 400 m2 393.820 4,37

Edificació aïllada amb morfologia definida 160.184 1,78

Edificació aïllada unifamiliar amb parcel·la mínima de 

300 m2 367.705 4,08

Edificació regulada per paràmetres específics 120.898 1,34

TOTAL OCUPACIÓ RESIDENCIAL 1.185.251 13,15

Zona industrial en edificació aïllada 1.700.457 18,86

Zona industrial amb naus en filera 309.543 3,43

TOTAL OCUPACIÓ INDUSTRIAL 2.010.000 22,3

Verd privat 12.922 0,14

Gallecs 630.000 6,99

TOTAL SÒL PRIVAT 3.838.173 42,58

SISTEMES GENERALS I LOCALS

Sistema ferroviari 51.408 0,57

Sistema hidrogràfic 257.610 2,86

Sistema d'infraestructures de serveis tècnics 7.460 0,08

Sistema d'equipaments col·lectius 214.069 2,37

Sistema d'espais verds 442.240 4,91

Sistema d'espais lliures 155.155 1,72

TOTAL ESPAIS LLIURES 597.395 6,63

Sistema viari 1.377.944 15,28

Sistema viari peatonal 25.351 0,28

Reserva viària 228.403 2,53
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En relació a la normativa urbanística del PGO 

 

De tots els aspectes de la normativa urbanística que es poden veure afectats en aquesta modificació es proposa 

únicament introduir una precisió pel que fa a les tanques entre la propietat privada i l’espai lliure públic pel que fa a la 

rampa d’accés al garatge privat.  

 

La nova delimitació entre la zona de la clau EM i el sistema d’espais lliures (EL) contempla que la rampa d’accés al 

garatge de l’edificació residencial que hi confronta formi part de la qualificació de la zona com a espai lliure privat no 

edificable per tal de reconèixer l’ús privat de la rampa d’accés. En aquest sentit, aquest element constitueix una 

singularitat respecte al paràmetre de tanques definit en l’article 78 de la normativa urbanística vigent. 

 

S’incorporaria per tant aquesta especificitat resultant de la següent manera la transcripció completa de l’article: 

 

 

 

5. En els casos en que l’espai lliure privat que confronta amb l’espai lliure públic sigui una 

rampa d’accés al subsol aquesta tanca de protecció podrà ser la mínima imprescindible 

sempre i quan es garanteixin les condicions de seguretat i risc a caigudes des de l’espai 

públic, admetent una solució constructiva específica validada pels serveis tècnics 

municipals.    
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En relació al plànol d’ordenació del PGO municipal 

 

La modificació del plànol d’ordenació del Pla General d’Ordenació municipal pretén reflectir la realitat actual de la 

plaça urbanitzada situada entre el carrer Miquel Servet i el carrer Sicília. En aquest sentit, la condició de mitgera de 

l’edifici existent passa a tenir ara la condició de façana en tester sobre el nou espai públic. L’edifici actual va ser objecte 

de llicència municipal en virtut de la qual ja es va autoritzar que el tractament del parament exposat a la plaça fos  com 

a façana principal amb obertures.  

 

Respecte a la condició de nova façana sobre el nou espai lliure públic urbanitzat no es considera que calgui modificar 

o adaptar cap dels paràmetres de la normativa urbanística vigent en matèria de voladius i cossos sortints.  

 

El resultat de la modificació puntual del planejament general que es proposa queda reflectida en el plànol 7.4 del 

document. 
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2. Normativa urbanística  
 

 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIÓNS GENERALS 

 

Article 1.  Marc legal 

La present modificació es redacta en virtut del que determinen les Normes urbanístiques del Pla 

General d’Ordenació de Parets del Vallès i el Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme. L’articulat de la modificació pren com a referència les normes 

urbanístiques vigents en tot allò que no s’especifica i per tant, serà d’aplicació exclusivament en 

allò que es modifica. 

 

Article 2.  Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació és l’espai lliure situat entre el carrer Miquel Servet i carrer Sicília definit en els 

plànols d’ordenació. 

 

Article 3.  Contingut 

La present modificació puntual del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès es composa per 

la següent documentació: 

1. Memòria;  2. Normativa urbanística; 3. Avaluació econòmica i financera de les actuacions i 

agenda; 4. Informe ambiental; 5. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada; 6. Memòria social; 

7. Plànols 

 

Article 4.  Vigència 

Aquesta modificació puntual del planejament entrarà en vigor amb la publicació de la seva 

aprovació definitiva al DOGC i tindrà vigència indefinida. 

 

Article 5.  Desenvolupament 

La present modificació no precisa de la tramitació de cap document de planejament derivat i per 

tant, les determinacions del present document seran d’aplicació directa i immediata. 
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3. Avaluació econòmica i financera de les actuacions i 

agenda 
 

 

 

 

 

2.1. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ 
 

 

Aquesta modificació ve motivada per la necessitat de reflectir la realitat actual en el plànol d’ordenació 

urbanística pel que fa a la presència d’un nou espai lliure públic qualificat amb la clau descrita en la 

normativa urbanística vigent com a clau EL sistema d’espais lliures, i la modificació de la zona que hi 

confronta definida amb la clau EM Zona d’edificació entre mitgeres.  

 

Aquesta modificació de la delimitació entre zones i sistemes es fonamenta en un Conveni urbanístic signat 

entre la propietat privada i l’Ajuntament de Parets del Vallès que va permetre urbanitzar anticipadament 

aquest espai lliure.  

 

La obtenció d’aquest espai ha estat objecte d’una valoració que s’incorpora com a annex al present 

document. En aquest sentit, l’Ajuntament està tramitant en paral·lel l’adquisició d’aquest espai urbà, 

mitjançant un expedient en paral·lel a la present modificació puntual urbanística, i d’aquesta manera poder 

donar plenament resposta al Conveni esmentat. 

 

En aquest sentit, la proposta de modificació puntual del pla d’ordenació no estava contemplada inicialment 

en el Pla general d’ordenació de Parets del Vallès, així com tampoc en el balanç econòmic de l’estudi 

financer del Pla, fet que va motivar la redacció del Conveni urbanístic i la incoació d’un expedient en paral·lel 

que permet justificar la capacitat econòmica de l’administració per poder donar-hi compliment. En aquest 

sentit, la present modificació puntual argumenta la sostenibilitat econòmica de la operació en els valors 

acordats entre la propietat i l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
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2.2.  INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

 

La naturalesa d’aquesta modificació i les seves determinacions no té conseqüències sobre el balanç 

econòmic del PGO ni tampoc sobre les seves previsions, atès que es justifica a través d’un Conveni 

urbanístic i un expedient d’expropiació fora del marc del Pla general. Per tant, l’impacte econòmic que 

genera sobre l’administració pública es justifica d’acord amb la valoració econòmica que s’adjunta com a 

annex, per la qual l’administració de Parets del Vallès té suficiència econòmica.   

 

La modificació genera un increment en la superfície d’espais lliures públics, tenint un impacte sobre el cost 

de manteniment del sistema d’espais públics. Val a dir que la superfície que s’incrementa suposa un 

increment econòmic sobre la partida destinada al manteniment dels espais lliures públics d’un impacte molt 

menor, en relació al qual, l’Ajuntament de Parets del Vallès té la suficiència econòmica necessària per 

poder-lo sufragar.  

 

Cost de manteniment de l’espai lliure públic urbanitzat 

 

La superfície d’espais lliures adquirida és de 86,20 m2. El valor que s’estima per al cost del manteniment 

de l’espai públic es troba entre els 0,50 – 1,50 €/m2 de sòl, per any. Així doncs, aplicant a la superfície 

d’espais lliures el mòdul bàsic de manteniment màxim de 1,50 €/m2 de sòl, per any, resulten unes despeses 

per aquest concepte de: 1,50 €/m2 x 86,20 m2 = 129,30 € anuals.  

 

Per tant, l’impacte econòmic de la modificació que es planteja, en relació a l’increment del cost de 

manteniment dels espais lliures és un valor que l’Ajuntament pot assumir sobradament.  

 

 

2.3.  AGENDA  
 

 

La proposta que es formula en el present document serà executiva amb la publicació en el DOGC de 

l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió territorial d’urbanisme.   
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4. Informe ambiental 
 

 

 

 

 

 

3.1. ANTECEDENTS 

 

Per tal de donar compliment als requisits legals i alhora garantir que la modificació de planejament no 

suposa una alteració de les condicions mediambientals del planejament vigent que es modifica, cal 

remarcar que l’objecte d’aquesta modificació és exclusivament el d’adaptar el planejament vigent a la 

realitat actual de la plaça situada entre els carrers Miquel Servet i Sicília, pia, per donar visibilitat a l’element 

arquitectònic de rellevància i donar així compliment al Conveni urbanístic signat entre la propietat privada i 

l’Ajuntament. La realitat actual que ara es vol regularitzar ofereix una millor qualitat ambiental urbana en 

aquest teixit d’edificació unifamiliar generant un nou espai de relació social i col·lectiva en detriment de 

l’espai privat residencial.  

 

Aquest informe és preceptiu per a la tramitació de planejament general, d’acord amb la llei d’urbanisme de 

Catalunya, concretament amb l’article 96 on es diu que “la modificació de qualsevol dels elements d’una 

figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació”, i per 

tant, és necessària la documentació ambiental adequada fixant com a mínim l’informe mediambiental, 

d’acord amb l’apartat f de l’article 59.1. 

 

L’àmbit de la modificació que es proposa, no planteja canvis en els criteris de desenvolupament urbanístic 

sostenible sota els que es va redactar el POUM vigent, d’acord amb l’article 3 del TRLUC 1/2010, i tampoc 

altera els aspectes ambientals amb que es va redactar el POUM vigent, fonamentals per determinar la 

oportunitat i el grau d’impacte ambiental associat a aquesta modificació.  

 

En aquest sentit, reconèixer un espai lliure públic que ja funciona com a tal des de la signatura del Conveni 

urbanístic que l’empara, no modifica el desenvolupament urbanístic sostenible del planejament general 

aprovat, i tampoc ocasiona canvis en la protecció i la preservació del medi urbà i territorial. Així com tampoc, 

planteja canvis en el model d’ocupació del planejament general aprovat, ans el contrari, la modificació 

puntual contribueix a la millora sistèmica d’aquest teixit urbà de baixa densitat.  
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3.2. NATURALESA DE LA MPGO EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 

En l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

(RLUC), les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a 

la finalitat, contingut i abast de la mateixa, havent d’incorporar l’informe ambiental aquelles modificacions 

que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles que tinguin alguna repercussió ambiental.  

 

En aquest sentit, pel que fa a la modificació que es planteja en el present document, l’àmbit on s’emplaça 

és un entorn completament urbanitzat en el que es pot afirmar que no hi ha aspectes ambientals rellevants 

que es derivin com a conseqüència dels canvis proposats per la modificació puntual. 

 

La modificació puntual reconeix exclusivament la realitat existent d’un espai lliure públic urbanitzat que es 

deriva d’un Conveni urbanístic, contribuint d’aquesta manera a la oferta d’espais lliures públics del municipi 

i en particular, d’aquest àmbit de teixit urbà residencial de baixa densitat. En aquest sentit, es considera 

que la proposta de regularització i reconeixement de la realitat en el planejament vigent no té incidència 

sobre àrees de risc per la seguretat de les persones, o afectacions sobre àrees de protecció especial, 

conservació, fragilitat o singularitat per la incidència de la normativa ambiental. 

 

En 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, determina en la seva 

Disposició addicional Vuitena el següent: 

 

1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 

plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita 

normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició. 

 

En el punt 6 de la Disposició es determina quins casos són objecte d’avaluació ambiental estratègica 

ordinària (lletra a), quins casos són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada (lletra b) i quins 

casos no han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica (lletra c).  Es transcriu literalment el punt 6, 

lletra c, de la disposició addicional vuitena: 

 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que 

produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament 

urbanístic general:  
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Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix 

només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment.  

Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que 

es refereixen només a sòl urbà. 

 

Per tant, l’objecte de la present modificació puntual no planteja efectes significatius sobre el medi ambient, 

es refereix a un àmbit de sòl urbà ja inclòs en el planejament urbanístic general i no consta que formi part 

del que s’estableix en l’apartat Quart de la lletra a) de la disposició.  

 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització 

de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes 

apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en 

altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

 

En conclusió, per tot el que s’exposa en aquest informe, es considera que la present modificació no han 

d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica. 

 

 

 

3.3. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 

Donant resposta a les determinacions estableres en l’article 21 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, en relació 

al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental, es conclou el següent: 

 

 

PRIMER.  

L’objecte de la present modificació es situa en un àmbit del sòl urbà consolidat, amb la pretensió exclusiva 

de reconèixer un espai lliure públic completament urbanitzat que ja funciona com a tal des de la signatura 

del Conveni urbanístic que l’empara. Aquesta regularització puntual no modifica el desenvolupament 

urbanístic sostenible del planejament general aprovat, i tampoc ocasiona canvis en la protecció i la 

preservació del medi urbà i territorial. Així com tampoc, planteja canvis en el model d’ocupació del 

planejament general aprovat, ans el contrari, la modificació puntual contribueix a la millora sistèmica 

d’aquest teixit urbà de baixa densitat. 

 

En aquest sentit, la naturalesa d’aquesta modificació no té una incidència mediambiental en l’estructura 

general del municipi de Parets del Vallès amb la que es va aprovar definitivament el PGO.   
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SEGON.  

La identificació, descripció i avaluació ambiental dels efectes de la modificació no generen un efecte 

significatiu sobre el medi ambient que no estigués ja contemplat en el planejament urbanístic vigent (PGO).  

 

TERCER.  

Les determinacions de la present modificació no generen en cap cas efectes adversos sobre el medi 

ambient ni en potencien les repercussions favorables.  

 

 

Per tant, es conclou que la modificació puntual de planejament proposada no contradiu els criteris de 

sostenibilitat urbanística amb que es va redactar el Pla General d’Ordenació, així com tampoc altera la 

coherència amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible previst pel Pla General d’Ordenació de 

Parets del Vallès, atès a que no genera un impacte rellevant sobre el medi on s’emplaça. 
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5.  Avaluació de la mobilitat generada 
 

 

 

El Reglament de la Llei d'urbanisme, determina en el seu article 118.4, que les modificacions dels plans 

urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 

modificació. Així com també, s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos 

que així ho estableixi la legislació vigent 

 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada 

defineix l’àmbit d’aplicació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada a l’article 3.1 que es 

transcriu literalment a continuació:  

 

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. 

 

La naturalesa d’aquesta modificació no comporta cap nova classificació de sòl urbà o urbanitzable i per 

tant, d’acord amb l’apartat b), no precisa d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
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6.  Memòria social 
 

 

 

 

 

La naturalesa d’aquesta modificació es centra exclusivament en l’adaptació puntual de la realitat de l’espai 

lliure urbanitzat situat entre el carrer Miquel Servet i el carrer Sicíla.  

 

El sòl privat que es veu afectat per la disminució de la seva ocupació, no correspon a cap iniciativa de 

promoció d’habitatge de protecció social, per tant, aquesta modificació no té cap incidència en les reserves 

que la legislació vigent preveu en matèria de promoció d’habitatge per donar resposta a les necessitats 

socials del municipi de Parets del Vallès, amb les que es va aprovar definitivament el Pla General 

d’Ordenació.  

 

En aquest sentit, la modificació no té cap incidència en la memòria social del planejament urbanístic general 

aprovat.   
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7.  Plànols 
 

 

 

 

7.1.  PLÀNOL DE SITUACIÓ 

7.2.  PLÀNOL D’ESTAT ACTUAL 

7.3.  PLÀNOL DE PLANEJAMENT VIGENT 

7.4.  PLÀNOL DE PLANEJAMENT PROPOSAT 
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Línia de profunditat edificable màxima

Límit proposat de la Zona d'Edificació entre mitgeres [EM]

Zona urbanística amb aprofitament privat

[Fitxa núm. 28. La Casona o Villa Adela]

Edifici inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni

Sistema d'Espais lliures [clau EL] de nova creació

Superfície: 92,19 m2

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES [Clau EL]

ÀMBIT QUALIFICAT COM A 

Espai de rampa [Clau EM]: 47,39 m2

D'EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES 

LÍMIT PROPOSAT DE LA ZONA 
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ANNEXOS 

 

1. CONVENI URBANÍSTIC 

2. ESTUDI DE VALORACIÓ  











 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓ 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

(08150) PARETS DEL VALLÈS 

CARRER SICÍLIA, NÚM.  16-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  En Frederic de Buen, natural i veí de La Garriga (08530), amb domicili al 

carrer Sant Francesc, núm. 117 Baixos, amb DNI 37.243.726 i número de col·legiat 

2364; Aparellador/Arquitecte Tècnic, Enginyer de l’Edificació, Perit Taxador i Màster 

en Valoracions de béns mobles e immobles per la U.P.C. de Catalunya, li ha estat 

encarregada una valoració, sota requeriments que marca l'Ordre Ministerial 

d'Economia  i  Hisenda de 27 de Març de 2.003, modificada el 4 d’Octubre de 2.007 i 

el 28 de Febrer de 2.008, del terreny situat al carrer Sicília 16-20,  per a l’Ajuntament 

de Parets del Vallès.- 

 

 

  

 
 
Amb tot això fem constar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VVAALLOORRAACCIIÓÓ    
 
SOL·LICITANT:  Ajuntament de Parets del Vallès 
NIF:   P0815800H 
 
ADREÇA:  Carrer Major, 2-4  
 
POBLACIÓ:  Parets del Vallès (08150) 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓ DE L’ IMMOBLE                                                                                                                

SITUACIÓ:   Carrer Sicília, 16-20 de Parets del Vallès 

Parcel·la inicial:  703,29 m2 

Parcel·la resultant: 562,23 m2  

 

Parcel·la cedida a l’Ajuntament de 139,58 m2 dret de pas a pàrquing segons conveni. 

Sostre per edificar de 400 m2 = 300 m2 per habitatges, 75 m2 d’aparcament i 25 m2. de trasters.  

 

Documents utilitzats: Conveni Ajuntament-Promotor. 

 

Dades Registrals: Inscripció en el Registre de la Propietat de Mollet del Vallès: 

Volum: 0      Llibre: 0     Foli: 0     Finca núm.: 0 

 

Referència Cadastral:  

 

CÀLCUL DE SUPERFÍCIES A CONSTRUIR: 

Aquesta valoració es realitza mitjançant el mètode de Valor Residual, que consta del càlcul del millor i major 

ús d´edificació del terreny que valorem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La superfície del solar segons cadastre és de 100 m2. 
 
 
 

Unitat Sup. Construïda Sup. Mesurada 

Planta Soterrani 100,00 m² 100,00 m² 

Planta Baixa 100,00 m² 100,00 m² 

Planta Primera 100,00 m² 100,00 m² 

Planta Segona 100,00 m² 100,00 m² 

TOTAL 400,00 m² 400,00 m² 



 

 

 
 
DESCRIPCIÓ DEL L’ IMMOBLE O VOLUM 
 
Es tracta de taxar un volum no edificat per conveni amb l’Ajuntament de Parets del Vallés i el 

Promotor Habitat Vallcat S.L., que de mutu acord el promotor deixa d’edificar un volum de PB+2P 

amb el seu soterrani, de una superfície de 100 m2, que és la superfície mínima que la Normativa 

preveu que ha de tenir cada habitatge en un edifici plurifamiliar. 

El producte immobiliari a taxar és de tres vivendes de 100 m2 construïts amb parts proporcionals 

d’espais comuns i tres places d’aparcament amb traster amb una superfície conjunta de 100 m2.  

Aquesta valoració compleix amb la Llei Eco, ja que s’ha visitat i inspeccionat. 

 
 
2.- FINALITAT DE LA TAXACIÓ 
 

La finalitat de la taxació és la de donar el seu just i preu, segons els criteris utilitzats. Aquesta 

valoració no podrà servir per l’emissió de títols en el Mercat Hipotecari. 

Aquesta valoració s’ha realitzat d’acord amb l'Ordre Ministerial d'Economia  i  Hisenda de 27 de 

Març de 2.003, modificada el 4 d’Octubre de 2.007 i el 28 de Febrer de 2.008 (ECO) sobre 

normes de valoració de bens immobles per assessorament de la Propietat.  

 
 
3.- VALORACIÓ – dades i característiques de la finca i el seu entorn 
 

LOCALITAT I  ENTORN 

L’entorn en el que es troba la finca es considera sòl urbà. El nivell de renta dels habitants de la 

zona es considera mig. 

Grau de consolidació de l’entorn: Entre 90 i 95 %. 

Antiguitat dels edificis de l’entorn: Entre 15 i 20 anys de promig.  

 

EQUIPAMENTS I COMUNICACIONS DE L'ENTORN 

Infraestructures  Qualitat Estat conservació 

Enllumenat Existeix Mitja bo 

Clavegueram Existeix Mitja bo 

Abastament Existeix Mitja bo 

Vies públiques Existeix Mitja bo 

Els equipaments APARCAMENT, ESPORTIU, ESCOLAR, ASSISTENCIAL, ZONES VERDES, 

LÚDIC, COMERCIAL i RELIGIÓS es consideren suficients. 

L’equipament LÚDIC es considera escàs.  

Les comunicacions urbanes i interurbanes es consideren bones. 



 

 

 
 

MEDI AMBIENT I POL·LUCIÓ DEL SÒL 

No escau a aquesta valoració l'estudi de l’existència de pol·lució a l’immoble. La identificació 

d'aquest possible problema i la valoració dels seus efectes deu ser objecte, en tot cas, d'un estudi 

realitzat per un especialista en la matèria. 

No conec  l’existència de pol·lució en els terrenys veïns. 

 

SITUACIÓ URBANÍSTICA 

Documents Utilitzats:  

- Consulta a la documentació de planejament. 

- Consulta a l’Arquitecte Municipal. 

Segons  la  Normativa  Vigent  on es troba la finca està classificat com a sòl urbà, Edificació entre 

Mitgeres (clau EM). 

RELACIÓ COMPROVACIONS REALITZADES 

Inspecció ocular 

Descripció 

Superfícies  

Situació ocupació immoble 

Situació urbanística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.- VALORACIÓ – ANÀLISI DE MERCAT 

 

Per al càlcul del valor de taxació per comparació s’ha realitzat el següent estudi de mercat, amb la 

seva corresponent homogeneïtzació de valors: 

 
HABITATGES: 

c/ Dos de Maig s/nº,   de Parets del Vallès 
Sup. Edificada 110 m2 Estat conservació BO 
Dormitoris 4 Piscina comunitària  
Banys 2   
Preu oferta 187.000 €   
Preu oferta/m2 1.700 €/m2   
 

Avda  Catalunya s/nº,  de Parets del Vallès 
Sup. Edificada 78 m2 Estat conservació BO 
Dormitoris 3   
Banys 1   
Preu oferta 109.500 €   
Preu oferta/m2 1.403 €/m2   
 

c/  Mola, 2 de Parets del Vallès 
Sup. Edificada 100 m2 Estat conservació BO 
Dormitoris 3   
Banys 2   
Preu oferta 265.000 €   
Preu oferta/m2 2.650 €/m2   
 

Avda Lluís Companys, 27 de Parets del Vallés 
Sup. Edificada 108 m2 Estat conservació BO 
Dormitoris 2   
Banys 1   
Preu oferta 217.000 €   
Preu oferta/m2 2.009 €/m2   
 

Zona de l’Eixample de Parets del Vallés 
Sup. Edificada 106 m2 Estat conservació MIG 
Dormitoris 3   
Banys 2   
Preu oferta 218.000 €   
Preu oferta/m2 2.056 €/m2   
 

c/ Dos de Maig s/nº de Parets del Vallés 
Sup. Edificada 110 m2 Estat conservació BO 
Dormitoris 3   
Banys 2   
Preu oferta 187.000 €   
Preu oferta/m2 1.700 €/m2   
 
 



 

 

 
 
HOMOGENEÏTZACIÓ DE VALORS DE L’ANÀLISI DE MERCAT 
 
Les principals variables i característiques considerades per a determinar el valor de mercat 
d’aquest tipus d’immoble són les següents: 
 
a.- SITUACIÓ 
 
  - Factors ambientals 
  - Infraestructures 
  - Transports  
  - Comunicacions 
  - Dotacions 
  - 1ª o 2ª residència 
 
b.- CONDICIONS FÍSIQUES 
 
  - Orientació 
  - Vistes 
  - Superfície 
  - núm. de dormitoris 
  - núm. de banys 
  - instal·lacions 
  - Acabats 
 
c.- CONSERVACIÓ 
 
  - Antiguitat 
  - Estat de conservació 
  - Reformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5- CÀLCUL DEL VALOR DE TAXACIÓ  PEL MÈTODE DE VALOR RESIDUAL 
 
Edificabilitat a valorar: 

 3 habitatges lliures de 100 m2. 

 3 places d’aparcament sota rasant de 25 m2 . 

 3 trasters sota rasant de 25 m2 en total. 

 

 Nº Entitats 
 

Superfície 
edificada 

Cost 
Construcció 

Valor unitari 
 

 
HABITATGES 

 
3 300 m2 1020,00 €/m2 1983,06 €/m2

PARQUINGS 3 75 m2 646,37 €/m2 646,00 €/m2 

TRASTERS 3 25 m2 646,37 €/m2 646,00 €/m2 

 

 

Fórmula ECO/805/2003: 

 

F= Valor del terreny o immoble a rehabilitar. 

Ej= Import dels cobraments previstos en el moment J. 

Sk= Import dels pagaments previstos en el moment K. 

tj= Número de períodes de temps previst des del moment de la valoració fins que es produeix cada un dels cobraments.  

tk= Número de períodes de temps previst des del moment de la valoració fins que es produeix cada un dels pagaments. 

i= Tipus d’actualització escollida corresponent a la durada de cadascun dels períodes de temps considerats.  

 

VALOR REPERCUSSIÓ: 483,330 €/m2 

 

 

VALOR DEL TERRENY:  145.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIONS 

 

Donades les característiques de l’immoble s'ha de considerar una demanda estancada amb tendència a 

l’alça respecte a l'oferta, tenint en compta que es tracta d’un producte abans molt sol·licitat en el mercat 

immobiliari.  

Actualment les expectatives de revalorització són inferiors a l’IPC tenint en conta la situació del mercat en 

funció de l'oferta i demanda existent. 

Des de mitjans del 2007 - 2009 la situació immobiliària ha experimentat un canvi molt important tant en la 

tendència alcista dels preus, com en una important paralització de la demanda, el motiu principal són les 

dificultats per obtenir finançament, la desconfiança en el futur, els preus tant alts assolits i la gran producció 

que no ha pogut absorbir el mercat.  

 

La tendència per un futur pròxim sembla seguir sent la de contenció de preus i retracció de la demanda. Pel 

que, donada la situació d’acusada desacceleració del ritme de vendes en el sector immobiliari, es fa esment 

en el criteri de la prudència aplicant valors unitaris de mercat de la banda baixa. 

 

La Garriga,  Juliol de 2018 

 

Signat 

 
 
 
 
Frederic de Buen        
Titulació:  Arquitecte Tècnic / Aparellador 

    Enginyer de l’Edificació      
    Màster Valoracions 
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