
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS DEL PLA



Agenda i Avaluació Econòmica i Financera 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, desembre 2008. Aprovació provisional. 2 

AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA ....................................................... 3 

Marc de referència de l’Agenda i avaluació econòmica i financera ..................................... 3 

Objectius, directrius i estratègia del desenvolupament del Pla ............................................ 3 

Les previsions específiques per la realització dels sistemes generals ................................ 5 

Previsió temporal en què s'ha de desenvolupar el sòl urbanitzable .................................... 6 

Terminis per les actuacions previstes en sòl urbà ............................................................... 8 

Contingut de l’Agenda econòmica ....................................................................................... 9 

Avaluació econòmica del Pla d’ordenació urbanística municipal ....................................... 10 

Estimació del cost econòmic de totes les actuacions previstes ......................................... 11 



Agenda i Avaluació Econòmica i Financera  

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, desembre 2008. Aprovació provisional. 3 
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MARC DE REFERÈNCIA DE L’AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

La disposició urbanística que emmarca el contingut de l’Agenda i avaluació econòmica i 
financera és el Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (d’ara en endavant “DL 1/05”), en el que s'especifica la necessitat de disposar 
d’un document que permeti avaluar les actuacions del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

El contingut i la importància d’aquest document serà més o menys significativa en la mesura 
en què el nou Pla incorpori el Programa d’actuació urbanística municipal que, en el nou 
redactat legislatiu, es contempla com a potestatiu i com a document independent del mateix 
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). El present POUM no incorpora el Programa 
d’actuació urbanística municipal (PAUM) dintre de la seva documentació. 

OBJECTIUS, DIRECTRIUS I ESTRATÈGIA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

Els objectius de desenvolupament del Pla queden reflectits en la mateixa Memòria 
d’ordenació, i s’engloben dintre de quatre directrius estratègiques: la reorientació del model 
de creixement i del projecte de ciutat, la diversificació de les activitats productives, la 
incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat i la potenciació dels espais 
lliures i del sòl no urbanitzat. 
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Pel que fa referència a l’Agenda de les actuacions del Pla i la seva avaluació econòmica i 
financera, s’estableixen dos grans conjunts d’actuacions: en primer lloc aquelles que estan 
sotmeses a algun règim o tipus de gestió que ja garanteix al seu interior el repartiment 
equitatiu de beneficis i càrregues i les que corresponen a actuacions pròpies dels sistemes 
generals, ja sigui actuacions d’adquisició de sòl com d’urbanització de terrenys. 

Pel que respecta a les primeres el POUM estableix a grans trets quatre grans grups de 
documents de gestió i planejament conjunt: 

- Els Plans Parcials sumen una extensió total aproximada de 149 Ha. Aquest 
dimensionat es destina, en un 19% a activitats de tipus industrial, un 11% a teixit 
d’activitats mixtes que en part contemplen habitatges i en un 70% a l’emplaçament de 
nous terrenys residencials. Tant en un cas com en l’altre el Pla s’ajusta a les 
determinacions màximes del DL 1/05 sobre les cessions de sòl públic, garantint 
d’aquesta manera la viabilitat econòmica dels sectors del sòl urbanitzable delimitat. 
Alhora els Plans parcials hauran de justificar la seva sostenibilitat econòmica i ambiental 
que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació dels sòls destinats a usos 
productius, i la ponderació del impacte de la implantació i del manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. En el cas dels 
sòls productius el percentatge de cessions tendeixen a ser inferiors, optimitzant així el 
sòl privat i l’aprofitament dels terrenys industrials. En el cas del sectors residencials i 
mixtes, en general el POUM defineix el límit de la cessió en el mínim establert en la DL 
1/05; destinats a sistemes generals. En qualsevol cas la viabilitat econòmica de les 
actuacions ve garantida per un dimensionat de les densitats i de les edificabilitats 
d’acord amb els valors de centralitat dels mateixos terrenys. 

 

- Els Plans de Millora Urbana, amb una extensió aproximada de quasi 8,57 Ha, 
comprèn sectors de naturalesa diversa, on es mesclen els de caràcter residencial i 
d'activitats. En tots els casos les cessions i càrregues d’urbanització es poden 
considerar normals dintre de l’urbanisme actual i per aquesta mateixa condició resta 
garantida la viabilitat econòmica d’aquests sectors de planejament. 

- Els Polígons d’Actuació, amb una extensió aproximada de quasi 2,13 Ha, han de 
donar lloc a l’emplaçament de quasi 233 habitatges nous. Inclou sectors de tipus 
residencial, on el POUM ja estableix la forma precisa de l’edificació i es concreten els 
nivells de cessió i urbanització que els correspon a cada cas, i d’urbanització, amb 
l’objectiu de que es realitzin el completament de la xarxa bàsica d’infraestructures. En el 
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primer dels casos les cessions es poden considerar dintre del marge habitual de la 
viabilitat econòmica de cada sector. Així doncs, en general els polígons d’actuació en 
sòl urbà són unitats de gestió que reparteixen, al seu interior, les càrregues i els 
beneficis derivats del planejament que les delimita. Els aprofitaments i les càrregues 
fixades per aquest Pla s’ajusten a condicions i percentatges de cessió considerats 
normals dintre de la pràctica urbanística habitual. 

Pel que fa a la resta d’actuacions, l’Agenda econòmica s'estructura en dos grans apartats 
l’adquisició de sòl i la urbanització dels sistemes generals de vialitat i d’espais lliures. 

Les actuacions que conté l’Agenda econòmica, es refereixen a l’adquisició de sòl d’aquelles 
actuacions considerades extraordinàries i noves en la revisió del present planejament, així 
com les obres d'urbanització i implantació de serveis dels sistemes generals que es 
considerin d’especial significació, mentre que aquelles actuacions ja vigents en l’anterior 
ordenament o que no tenen una especial rellevància no s’han tingut en consideració, ja que 
formen part de l’obra ordinària i quotidiana de l’Ajuntament i la seva execució, en cap cas, 
no pot ser considerada inviable econòmicament, ni per l’import ni per la importància de la 
mateixa actuació. 

Les valoracions de l'adquisició de sòl per part dels organismes públics, les despeses 

d'urbanització i instal·lació d'equipaments i serveis, així com l'atribució del finançament als 

diferents organismes públics i privats, formen part del contingut de la mateixa Agenda 

econòmica i financera. 

 

LES PREVISIONS ESPECÍFIQUES PER LA REALITZACIÓ DELS SISTEMES GENERALS 

Respecte les previsions específiques concernents a la realització dels sistemes generals, no 
inclosos dintre d’àmbits de desenvolupament o gestió del Pla, caldria diferenciar les 
següents: 

- el parc territorial de La Serra; 

Les actuacions referents a l’adquisició de sòl respecte els sistemes generals són les que es 
relacionen en el quadre adjunt: 
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Adquisició de sòl per a sistemes 

Codi Contingut Finançament 

1 Adquisició sòl com ampliació del Parc de La Serra Ajuntament de Mollerussa 

Les actuacions previstes (nova Via Orbital, arribada del ferrocarril...) corresponen a altres 
administracions diferents de l’administració municipal. 

PREVISIÓ TEMPORAL EN QUÈ S'HA DE DESENVOLUPAR EL SÒL URBANITZABLE 

La previsió, en termes d’agenda o temporalització, en què es preveu es desenvolupi el sòl 

urbanitzable es divideix en tres sexennis (2007-2013, 2013-2018 i 2018-2024) a fi i efecte 

d’establir una lògica seqüencial en la construcció del Pla. No obstant, aquesta 

temporalització no pot tenir el valor que li correspondria al Programa d’Actuació Urbanística 

Municipal i té tan sols un valor indicatiu i de referència. 

Els mecanismes per equilibrar la reserva de sòl residencial pel que respecta al nombre 

d’habitatges proposat pel POUM és la programació a través del temps, a partir d’una 

estratègia progressiva. 

 

En el cas de Mollerussa, i tenint en compte la reserva de sòl existent, així com les 

característiques del procés urbanístic es té com hipòtesis la implementació d’un programa 

definit per sexennis, en el que possiblement es desenvoluparan en primer lloc els sectors de 

planejament en sòl urbà no consolidat, després els sectors localitzats en el règim de sòl 

urbanitzable i més a prop i en contacte amb el límit de sòl urbà, i només posteriorment una 

vegada desenvolupat el sòl urbanitzable delimitat i justificada la necessitat d’implementar 

nous sòls, es podrà desenvolupar el sòl urbanitzable no delimitat. 

 

En aquest sentit, cal pensar que el desenvolupament de cada sector ha de portar implícita la 

seva urbanització tenint en compte les reserves de sòl i de sostre construït per habitatges 

socials i per habitatges de preu concertat, tal i com s’exposa en el quadre corresponent.  
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D’altra banda, i desconeixent el procés econòmic futur, es considera que cal deixar obert els 

períodes de desenvolupament i de gestió de les actuacions urbanístiques tal i com es recull 

en el quadre següent: 
 Previsions en matèria dels terminis de formulació i tramitació. 

Codi Sòl urbanitzable delimitat ús Sexeni 
SUBd-01 Els Merlets nord activitats 2007-2013 
SUBd-02 El Villars residencial 2007-2013 
SUBd-03 Estació I residencial 2007-2013 
SUBd-04 Els Merlets sud residencial 2007-2013 
SUBd-05 Enllaç amb l’autovia mixte 2007-2013 
SUBd-06 Front de la via ferroviària residencial 2007-2013 
SUBd-07 Enllaç ctra. nacional II residencial 2007-2013 
SUBd-08 Institut residencial 2007-2013 

SUBd-09A Negrals nord I residencial 2007-2013 
SUBd-09B Negrals nord II residencial 2007-2013 
SUBd-10 Negrals sud activitats 2007-2013 
SUBd-11 Sèquia del Marquès activitats 2007-2013 
SUBd-12 Escoles residencial 2007-2013 
SUBd-13 Camí de Miralcamp residencial 2007-2013 
SUBd-14 Carretera d’Arbeca I residencial 2007-2013 
SUBd-15 Codis I residencial 2007-2013 
SUBd-16 Codis II residencial 2007-2013 
SUBd-17 Camí Mollerussa-Arbeca mixte 2007-2013 
SUBd-18 Camí de la Figuera residencial 2007-2013 

 Sòl urbanitzable no delimitat   
SUBnd Via Orbital mixte - 
SUBnd Tossal Blanc residencial - 

La programació, repartida entre les tres etapes de sis anys, garanteix una cobertura 
adequada de les necessitats d’habitatge que es puguin produir en els anys de vigència del 
Pla. 

Els sectors de sòl urbanitzable no delimitat queden a expenses de l’evolució i de la dinàmica 
econòmica del municipi i resten condicionats a allò establert a l’article 79.10 de les Normes 
urbanístiques del POUM, on especifica entre altres condicions, que la delimitació de cada 
sector es farà un cop s’hagi consolidat una superfície equivalent en àmbits d’ús residencial 
prèviament no consolidats, inclosos dintre de polígons o sectors de planejament derivat. El 
sector SUBnd-Via Orbital queda subjecte també, a l’execució de les obres d’obertura de la 
Via Orbital, prevista en part pel PTPP. 
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Respecte al sòl industrial la seva programació dintre la primera etapa es correspon amb la 
necessitat de disposar de sòl productiu diferent del que hi ha dintre del mateix nucli 
consolidat. 

TERMINIS PER LES ACTUACIONS PREVISTES EN SÒL URBÀ 

S’estableix el primer sexenni com termini formulació i tramitació per les actuacions en sòl 
urbà, ja segui polígon de actuació o pla de millora. Per altra banda, les actuacions previstes 
per algun dels sistemes d’actuació d’iniciativa pública, sigui cooperació o expropiació es 
preveu que s’executin dintre dels propers sis anys de vigència del Pla. 

Per els plans de millora la seqüència de les actuacions i l’horitzó del seu desplegament és el 

que segueix a continuació, en el quadre adjunt:  

Previsions en matèria dels terminis de formulació i tramitació. 
Codi Nom Pla de Millora ús Sexeni 

PMU-01 Àmbit de l’avinguda Balaguer I residencial 2007-2013 

PMU-03 Àmbit carrer de Palau residencial 2007-2013 

PMU-05 Àmbit carretera Mollerussa-Vila Sana residencial 2007-2013 

PMU-06 Àmbit carrer Josep Lluch residencial 2007-2013 

PMU-07 Àmbit Casa Canal residencial 2007-2013 

PMU-08 Àmbit ACUDAM residencial 2007-2013 

PMU-09 Àmbit pròxim al carrer Canigó residencial 2007-2013 

PMU-10 Àmbit d’activitats partida de Codis residencial 2007-2013 

PMU-11 Àmbit d’activitats partida Figuera I activitats 2007-2013 

PMU-12 Àmbit d’activitats partida Figuera II residencial 2007-2013 

PMU-13 Àmbit d’activitats camí Mollerussa-Belianes activitats 2007-2013 

PMU-14 Àmbit d’activitats carretera d’Arbeca activitats 2007-2013 

PMU-15 Àmbit de l’Escola de música residencial 2007-2013 
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S’estableix el primer sexenni com termini gestió i edificació, segons l’establert en l’article 

68.2.h del RLU 305/06, per les actuacions en sòl urbà dintre de polígon de actuació. Per els 

polígons d’actuació la seqüència de les actuacions i l’horitzó del seu desplegament és el que 

segueix a continuació, en el quadre adjunt:  

Previsions en matèria dels terminis de gestió i edificació. 

Codi Nom Polígon de Actuació ús Sexeni 

Terminis Inici 
d’obres HPO. 

Art. 68.2h RLU 
305/06 

Terminis 

finalització de 
l’obres HPO. 

Art. 68.2h RLU 
305/06 

PA-JP-01 Àmbit plaça Josep Panè residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-PI-02 Àmbit Passatge de l’Indústria residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-CA-03 Àmbit carrer Aragó residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-FB-04 Àmbit carrer Ferrer i Busquets residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-MP-05 Àmbit Ctra. Miralcamp i carrer Pallars activitats 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-CMA-04 Àmbit Camí de Mollerussa a Arbeca residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-Ur-01 Carrer front club de tennis del Pla d’Urgell esportiu 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-Ur-02 Avinguda Balaguer residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-Ur-03 Prolongació del carrer Industria residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-Ur-04 Avinguda Balaguer i carrer Diputació residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-Ur-05 Carrer front el convent de les Carmelites religiós 2007-2013 2 anys 3 anys 
PA-Ur-06 Carrer Lluís Millet i Folch i Torres residencial 2007-2013 2 anys 3 anys 

En general, en tots les actuacions en sòl urbà, els polígons i plans de millora previstos pel 
sistema de reparcel·lació, transcorregut els primers sis anys, l’Ajuntament podrà canviar el 
sistema de reparcel·lació en les modalitats d’iniciativa privada a la modalitat d’iniciativa 
pública o, inclús, l’expropiació si ha de suposar una major agilització de la consecució dels 
objectius pels quals han estat delimitats els esmentats polígons. 

CONTINGUT DE L’AGENDA ECONÒMICA 

L’Agenda econòmica és el document que ha d'avaluar econòmicament la implantació dels 
serveis i l'execució de les obres d'urbanització, tal i com especifica en el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

La finalitat de l’avaluació econòmica del Pla ha de ser conèixer el grau d’implicació 
econòmica que es preveu per l’administració pública i, en primera instància, respecte al 
propi Ajuntament de tal manera que les determinacions incloses en aquest Pla puguin ser 
assumides per l’administració que el promou. 

En aquest sentit caldrà calcular aquelles inversions previstes en el Pla que no tinguin 
autofinançament, entenent per autofinançades aquelles que ja estan incloses en un sector 
de gestió que garanteix la seva execució per ser viables tal i com ja s’ha esmentat 
anteriorment en aquest mateix document. 

Es tracta, en definitiva, de no fer un pla comptable del Pla i de la seva avaluació econòmica i 
financera, sinó de posar l’accent en aquella part més estratègica respecte els elements 
considerats significatius del model de Pla que es proposa desenvolupar i que en el present 
cas fa referència al següent: 

La principal actuació que es desprèn del present Pla d’ordenació urbanística municipal que li 
correspon a l’Ajuntament de Mollerussa és l’adquisició de terrenys i urbanització dels 
mateixos derivats de l’execució del Pla director del Parc de La Serra. El cost total aproximat 
d’aquesta actuació està a l’entorn als 1.569.983 euros, que es finançaran per les 
aportacions que puguin resultar de la nova ordenació, així com les subvencions i ajudes que 
per part d’altres administracions es recaptaran. En qualsevol cas essent l’única actuació 
significativa dins els sistemes generals del Pla, es pot afirmar que la viabilitat del mateix està 
garantida, en ser aquesta actuació una intervenció a executar en diferents anualitats. 
 

Terrenys que aquest POUM preveu adquirir per tal de completar el Parc territorial de La Serra 
Codi Superfície m² Ref. cadastral Preu m² estimat Є Total Є 

 21.707 25172A00600C18 2,00 43.414 
02 14.473 2196102CG2029N 2,00 28.946 
03 7.758 2196103CG2029N 2,00 15.519 
04 15.760 2196104CG2029N 2,00 31.520 
05 852 2196105CG2029N 2,00 1704 

total 60.370   121.103 

El cost sobre les actuacions d'inversió a realitzar poden ser perfectament assumibles amb el 
manteniment de les inversions actuals de l’ajuntament de Mollerussa. 
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ESTIMACIÓ DEL COST ECONÒMIC DE TOTES LES ACTUACIONS PREVISTES 

En aquest apartat es considera una estimació dels costes de les actuacions generals 
previstes en el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, es detalla la superfície i el 
sostre de l’àmbit d’actuació, el cost del valor en Eur/m² dels mateix i la superfície de vials i 
espais lliures a urbanitzar, precisant una estimació del cost en Eur/m² i del cost global de 
l’actuació. 

Estimació dels costos de les actuacions previstes en sòl urbà no consolidat 

En el sòl urbà no consolidat, la construcció de nous espais lliures s’inclouen en els polígons 
d’actuació i fonamentalment en els plans de millora urbana, i en aquest règim de sòl les 
places, els passeigs i parcs s’obtindran per cessió gratuïta.  

La urbanització d’aquests espais lliures i les obres d’urbanització bàsiques, incloses dintre 
d’un àmbit de planejament de sòl urbà no consolidat, corresponen als propietaris dels 
terrenys. 

El quadre següent mostra, les actuacions previstes dintre dels polígons d’actuació, aquestes 
actuacions son importants pel completament de l’estructura urbana interna de la ciutat, 
permetran fonamentalment completar la xarxa de carrers, la seva urbanització definitiva, i 
l’ompliment d’alguns espais lliures en el interior del teixit.  

Estimació de costes dels Polígons de Actuació previstos 
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Les actuacions dintre de plans de millora tenen una importància major per la consolidació de 
l’estructura urbana del poble, es tracta de zones més amplies, on es transformen els usos, 
es renova el teixit urbà i es completa la manca de nivells d’urbanització. Per tant com 
s’observa en el quadre següent, les xifres estimades d’urbanització de vials i espais verds 
previstos té més importància, que en els polígons d’actuació. 

Estimació de costes dels Plans de Millora previstos 

 

Estimació dels costos de les actuacions previstes en sòl urbanitzable delimitat 

En el sòl urbanitzable delimitat, la construcció de nous espais lliures proposats en els plans 
parcials, i les obres d’urbanització bàsiques, inclosos dintre d’àmbits de planejament, 
correspon als propietaris dels terrenys. L’estimació final dels costos es realitzarà en els 
documents dels plans parcials. 

Estimació de costes dels Plans parcials previstos 

 
 


