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1.1. ANTECEDENTS, OBJECTIUS I INICIATIVA 

ANTECEDENTS 

En el marc de l'impuls de les polítiques públiques d'habitatge, l'actual govern municipal ha sol·licitat 

als Serveis d'Urbanisme de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Corporació estudiar i valorar la 

incorporació en el planejament urbanístic vigent l'obligació d'incloure un determinat percentatge 

del sostre d’habitatge plurifamiliar en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de 

cessions de vialitat destinat a habitatge de protecció pública. 

Cal dir que durant l'anterior mandat polític, els serveis tècnics municipals ja varen ser requerits per 

tal d'estudiar les possibilitats jurídiques de dur a terme les mesures referides, fet que va motivar la 

contractació d'un dictamen jurídic extern que analitzés des del punt de vista legal les possibilitats 

de preveure l'obligació en el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de 

vialitat de destinar un percentatge de sostre d’habitatge plurifamiliar per la construcció 

d'habitatges de protecció pública. Així, es va dur a terme l'adjudicació dels referits treballs al 

despatx d’advocats PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS, S.L. que varen presentar informe relatiu a les 

qüestions objecte d'encàrrec, concloent la possibilitat de dur a terme les referides actuacions, si bé 

amb determinades recomanacions i advertiments des del punt de vista jurídic. 

D'acord amb la normativa vigent d'aplicació i a la vista de les recomanacions del referit dictamen 

jurídic, per part dels serveis tècnics municipals es va aconsellar, amb caràcter previ a la formulació 

dels instruments urbanístic que en el seu cas resultin procedents per a dur a terme la incorporació 

en el planejament urbanístic de les mesures esmentades, disposar d'un informe de caire econòmic 

exhaustiu i detallat que estudiés la viabilitat de l'actuació que es pretén projectar, als efectes de 

donar compliment a les previsions legals vigents d'aplicació. 

En el marc de l'expedient GURB 7/2019 es va procedir a l'adjudicació de l'estudi econòmic necessari 

com a pas previ a la resta d'actuacions, a l'equip que va resultar guanyador d'acord amb les ofertes 

rebudes, en concret l'estudi d'arquitectura DUATIS ARQUITECTES, S.L.P. D'acord amb l'estudi 

econòmic realitzat pel referit equip, en resulta la plena procedència a nivell econòmic d'introduir la 

mesura que es pretén implantar. 

Seguidament es van iniciar les actuacions necessàries per a procedir a la contractació dels treballs 

de modificació puntual del POUM per a l’obtenció d’habitatge social de protecció pública al 30 % del 

sostre d’habitatge plurifamiliar en el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions 

de vialitat, destinat a habitatge social de protecció pública. 

Mitjançant resolució de la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, amb 

número de registre 2020-04-16 ECAS-01373/2020 es van aprovar els plecs de clàusules 

administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte de 

serveis de redacció de la modificació puntual del POUM per a la incorporació en el planejament 

urbanístic de la qualificació adequada que permeti l’obtenció d’un 30% del sostre d’habitatge 

plurifamiliar en el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat, afectat de cessions de vialitat, 

destinat a habitatge social de protecció pública, i es va acordar iniciar els tràmits administratius 

adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest contracte, mitjançant procediment obert, de 

conformitat amb el que estableix l’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
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Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. De conformitat 

amb el que estableix l’article 19 de la LCSP, el contracte no està subjecte a regulació 

harmonitzada. 

Mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert amb número 

de registre 2020-12-14 ECAS-01373/2020, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar l’adjudicació a 

l’empresa Jornet Llop Pastor SLP del contracte del servei de redacció de la modificació puntual del 

POUM, per a la incorporació en el planejament urbanístic de la qualificació adequada que permeti 

l’obtenció d’un 30% del sostre d’habitatge plurifamiliar en el sòl urbà consolidat i sòl urbà no 

consolidat, afectat de cessions de vialitat, destinat a habitatge social de protecció pública. 

OBJECTIUS 

Tenint en compte el conjunt d’anàlisi portat a terme als estudis previs del document, que s’amplia i 

recull en les memòries d’informació i ordenació de la present modificació, així com els antecedents 

descrits, es proposa una nova ordenació que assoleixi els següents objectius: 

- Disposar de terrenys en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de 

vialitat amb destí a la construcció d’habitatges de protecció pública, addicionalment als 

resultants de les reserves dels sectors de planejament derivat. 

- Distribuir l’HPO de manera uniforme en el territori, evitant la seva concentració excessiva i la 

segregació territorial. 

- Disposar de terrenys qualificats com HPO en els emplaçaments necessaris i amb unes condicions 

que facin viable la seva execució. 

INICIATIVA 

La present modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social de protecció 

pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat està redactada per l’equip tècnic de 

Jornet-Llop-Pastor arquitectes. El seu promotor és l’Ajuntament de Terrassa. 
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1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL 

1.2.1. CONTEXT URBÀ 

(Aquest apartat reprodueix parcialment el contingut del capítol 1.1 Estructura residencial del PLH 

de Terrassa 2019-2025). 

La ciutat de Terrassa està situada a uns 28 km de Barcelona, a 277 metres sobre el nivell del mar, i 

comparteix amb Sabadell la capitalitat de la comarca del Vallès Occidental, a la província de 

Barcelona.  

El seu terme municipal, el més extens i poblat de la comarca, té una extensió de 70,10 km² i limita 

al nord amb Vacarisses, Matadepera i Mura, a la comarca del Bages; a l’est amb Castellar del Vallès 

i Sabadell; al sud amb Sant Quirze del Vallès i Rubí i Ullastrell; i a l’oest amb Viladecavalls i 

Vacarisses. A principis del 2010 a Terrassa hi havia empadronades 213.129 persones ‐segons dades 

del padró municipal‐ amb una mitjana d’edat de 39 anys, lleugerament per sota de la mitjana 

catalana. 

Pertany al Partit judicial de Terrassa (núm. 15 de la província de Barcelona), juntament amb 

Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.  

El terme municipal de Terrassa queda encaixat pel sistema orogràfic, al Nord per la Serralada 

Prelitoral mitjançant el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, al sud per la Serra de Galliners i a 

l’est pel Parc de la Betzuca, i el nucli urbà s’assenta damunt la plana aturonada que s’estén entre 

les rieres del Palau a l’oest i de les Arenes a l’est. El sistema fluvial talla el territori en el sentit 

nord‐ sud, i provoca algunes fractures dins del nucli urbà, condicionant l’accessibilitat i la 

connectivitat de la ciutat. 

XARXA DE COMUNICACIONS I MOBILITAT 

La ciutat disposa d’una molt bona connexió amb el centre de la regió metropolitana i amb l’eix del 

Llobregat mitjançant un sistema d’infraestructures situades al Sud de la ciutat (autopista C‐58 i C‐ 

16). La construcció de l’Autovia Orbital (B‐40) que ha de comunicar en un futur les ciutats de 

Vilanova i la Geltrú i Mataró per l’interior, passant per Terrassa, i el Túnel d’Horta significarà un 

canvi important en la ubicació de la ciutat respecte la xarxa viària regional. Actualment hi ha en 

funcionament el tram entre Viladecavalls i Terrassa d’aquesta autovia orbital.  

El sistema viari intern de la ciutat s’organitza principalment sobre dues anelles: el sistema extern 

de rondes i el sistema intern d’avingudes. 

Els polígons industrials s’han desenvolupat al Sud i a l’Est de la ciutat, al voltant bàsicament de 

dues infraestructures viàries (l’autopista C‐58 i l’Av. del Vallès) que garanteixen una accessibilitat 

òptima. D’altra banda, les indústries existents a l’interior de la ciutat estan en via de transformació 

d’ús i les zones d’habitatge plurifamiliars d’alta densitat s’han desenvolupat al voltant del sistema 

de rondes.  
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Pel que fa la xarxa de transport públic, Terrassa disposa de xarxa de tren (RENFE i FGC) amb 

intercanviador entre ambdues línies a l'estació del Nord, xarxa d’autobusos interna i intermunicipal 

i servei de taxi.  

EQUIPAMENTS I DOTACIONS MUNICIPALS 

Terrassa compta amb un nivell de dotacions i de sòls de reserva per a noves implantacions per sobre 

dels estàndards establerts per la Llei d’Urbanisme i aquests es troben distribuïts homogèniament 

per tot el territori. 

La demanda sobre els equipaments ha evolucionat força al llarg dels anys i la demanda d’una major 

centralitat i proximitat dels nous equipaments per part dels seus usuaris obliga també a la 

formulació de noves reserves amb localitzacions més estratègiques.  

El POUM distingeix 15 tipus d’equipaments segons les diferents qualificacions urbanístiques: 

Equipaments universitaris (clau E1), equipaments educatius (clau E2), equipaments esportius 

(clau E3), equipaments sanitaris (clau E4), equipaments de serveis socials (clau E5), equipaments 

cívics (clau E6), equipaments culturals (clau E7), equipaments ambientals (clau E8), equipaments 

administratius i de seguretat (clau E9), altres equipaments (clau E10).  

El Pla també incorpora altres tipologies d’equipament, més concrets pels usos específics de cada 

cas. Així trobem la clau E11 pel Cementiri municipal, la clau E12 pels equipaments del Pla 

territorial dels torrents de la Grípia i la Betzuca i la clau E13 pels equipaments que es desenvolupen 

en el subsòl d’altres espais públics. 

També dins del sistema d’equipaments trobem la clau AT destinada a sòls destinats específicament 

a la implantació d’allotjaments tutelats de titularitat pública, d’interès públic, social o benèfic. 

1.2.2. DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

L’àmbit de la present MPOUM inclou, en general, tots els terrenys del sòl urbà del municipi de 

Terrassa, doncs es tracta d’una regulació d’aplicació a totes les finques que presentin les condicions 

que s’estableixen en aquesta MPOUM dins el municipi del Terrassa. 

De manera particular, la modificació puntual que ara es tramita afecta aquells sòls sobre els que el 

planejament vigent en determina l’ús plurifamiliar com a dominant, compatible o condicionat en sòl 

urbà consolidat o sòl urbà no consolidat afectat per cessions de vialitat, i això es correspon amb les 

zones següents: 

- Zona A1.0. Nucli Històric. Inclou A1.0, A1.1, A1.2 i A1.3. 

- Zona A2.0. Illa Homogènia. Inclou A2.0, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 i A2.8. 

- Zona A3.0. Illa Tancada. Inclou A3.0, A3.1, A3.2, A3.3 i A3.4. 

- Zona A4.0. Illa Oberta. Inclou A4.0, A4.1, A4.2, A4.3 i A4.4 

- Zona A5.0. Edificació Aïllada. Inclou A5.3 i A5.4. 

- Zona A6.0. Ordenació Específica. Inclou A6.0, A6.1 i A6.2. 

- Zona A7.0. Àrees Centrals de Millora Urbana A7.2 
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Queden exclosos d’aquest àmbit, els sòls urbans consolidats procedents de l’execució de polígons 

d’actuació urbanística que en el seu moment ja varen incorporar dins de la gestió, la qualificació de 

sòl amb destí a habitatge protegits en compliment de les determinacions de la legislació vigent. 

Queden també exclosos de la present regulació, els immobles inclosos al Pla Especial de Protecció 

del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental, així com aquells que formen part de l'Inventari del 

Patrimoni Cultural de Terrassa, sempre que l’actuació de la nova edificació formi part de la 

volumetria dels elements catalogats 

1.3. PLANEJAMENT GENERAL VIGENT 

1.3.1. EL POUM I LES SEVES MODIFICACIONS PUNTUALS 

El planejament general actual és el Pla d’ordenació urbanística municipal de Terrassa, aprovat 

definitivament el 31 d’octubre de 2003. D’ençà la seva aprovació definitiva, el planejament ha 

tingut diverses modificacions puntuals que conjuntament amb el POUM original configuren el 

planejament urbanístic vigent a data d’avui al municipi de Terrassa. 

1.3.2. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

La totalitat del sòl inclòs en la present MPOUM està classificat de sòl urbà consolidat i sòl urbà no 

consolidat afectat de cessions de vialitat, que per aplicació de la vigent normativa urbanística, 

tenen la consideració de sòl urbà no consolidat. 

1.3.3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

El POUM de Terrassa estableix un total de 12 zones, de les quals 7 admeten l’ús d’habitatge com a 

dominant, compatible o condicionat (veure plànol d’informació 1. Qualificació vigent. Zones en les 

que s’admet l’ús d’habitatge).  

En total, hi ha una superfície de 8.226.679 m² de sòl de zones en les que s’admet l’ús d’habitatge. 

Aquestes són les que es relacionen a continuació: 

 

• Zona Nucli històric, codi A1.0 

D’acord amb l’article 71 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn el centre de la ciutat de Terrassa, i té com a objecte la preservació i protecció seguint 

les seves característiques de parcel·lació i d’edificació.  

En aquesta zona es pretén la conservació de l’estructura urbana i edificatòria i, per tant, 

aquestes normes regulen tant la possible substitució volumètrica d’una edificació antiga, com la 

preservació dels sectors d’arquitectura d’interès artístic o típic. 
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Es defineixen les següents zones específiques, que a més de la regulació d’aquesta zona 

genèrica, tenen unes condicions particulars: 

- A1.1 Nucli Sant Pere 

- A1.2. Eixamples del Centre 

- A1.3. Àmbits puntuals 

• Zona Nucli de Sant Pere, codi A1.1 

D’acord amb l’article 77 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquells terrenys i edificacions que configuren el primer assentament del barri de Sant 

Pere i els carrers – cornisa del barri, i té com objectiu la preservació i protecció seguint les 

seves característiques de parcel·lació i edificació. 

• Zona Eixamples del centre, codi A1.2 

D’acord amb l’article 78 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn el conjunt d’illes que defineixen els primers eixamples del centre urbà, localitzades 

en l’àmbit de la Creu Gran i en els primers creixements en torn al centre.  

• Zona Eixamples del centre, codi A1.3 

D’acord amb l’article 79 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn diversos àmbits puntuals situats en diferents indrets específics del conjunt del nucli 

antic que presenten unes condicions d’ordenació particulars respecte de la major part de la 

trama urbana del centre.  

• A2.0 Illa homogènia 

D’acord amb l’article 81 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn els eixamples urbans on prengué lloc l’expansió urbana de finals del segle XIX i 

primera meitat del XX. Aquests sòls han sofert el pes del creixement i la localització de les 

activitats centrals i de servei. 

Es defineixen les següents zones específiques, que a més de la regulació d’aquesta zona 

genèrica, tenen unes condicions particulars: 

- A2.1 Illes de fronts discontinus 

- A2.2. Illes de fondària reduïda tipus 1 

- A2.3. Illes de fondària reduïda tipus 2 

- A2.4. Fronts Vallparadís 

- A2.5. Fronts Vallparadís Nord 

- A2.6. Campus 

- A2.7. Can Roca 

- A2.8. Fronts d’agrupació parcel·lària en illa homogènia 

• Illes de fronts discontinus, codi A2.1 

D’acord amb l’article 85 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 
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Comprèn aquelles illes en les quals els fronts consolidats venen conformats majoritàriament per 

trams discontinus d’edificació referits als diferents carrers que delimiten la illa que estableixen 

una relació directa entre el carrer i l’espai interior d’illa, i que formen un teixit urbà 

característic en el barri del Segle XX. 

• Illes de fondària reduïda tipus 1, codi A2.2 

D’acord amb l’article 86 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquelles illes que per la seva configuració geomètrica de caràcter singular, 

caracteritzada per la seva escassa dimensió de fondària, equivalent a la meitat de la unitat 

d’illa característica, i per la seva presència generalitzada formant teixits complerts, plantegen 

la necessitat d’un tractament específic. El tipus 1 es refereix concretament al conjunt urbà del 

barri de Ca n’Anglada. 

• Illes de fondària reduïda tipus 2, codi A2.3 

D’acord amb l’article 87 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquelles illes que per la seva configuració geomètrica de caràcter singular, 

caracteritzada per la seva escassa dimensió de fondària, equivalent a la meitat de la unitat 

d’illa característica, i per la seva presència generalitzada formant teixits complerts, plantegen 

la necessitat d’un tractament específic. El tipus 2 es refereix concretament a diversos conjunts i 

àmbits urbans situats en diferents indrets de la ciutat. 

• Fronts Vallparadís, codi A2.4 

D’acord amb l’article 88 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquelles illes que són confrontants amb els marges del Parc de Vallparadís sobre les 

quals es determinen unes condicions de regulació que afecten primordialment a la configuració 

de l’espai lliure de parcel·la i el tractament de la seva línia de contacte amb el parc. 

• Fronts Vallparadís Nord, codi A2.5 

D’acord amb l’article 89 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquelles illes que són properes o confrontants amb els marges del tram nord Parc de 

Vallparadís i que presenten diferents situacions i característiques morfològiques. 

• Campus, codi A2.6 

D’acord amb l’article 90 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquelles illes de parcel·lació i configuració homogènia quina ordenació respon 

especialment a la presència dels espais i els eixos viaris que configuren l’àmbit central del 

Campus, i que a més dels paràmetres reguladors propis de la zona A2.0 es regeixen també per 

les limitacions màximes de sostre edificable i nombre d’habitatges que es deriven dels 

aprofitaments que tenen atribuïts els respectius polígons de gestió en els quals s’engloben. 

• Can Roca, codi A2.7 

D’acord amb l’article 91 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquelles illes amb una ordenació definida entre les característiques de la parcel·lació i 

l’edificació preexistents als nous desenvolupaments urbans i la imbricació entre ambdós tipus 

de teixits urbans. 
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• Fronts d’agrupació parcel·lària en illa homogènia, codi A2.8 

D’acord amb l’article 91 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquells fronts d’illes que configuren determinats carrers i avingudes que presenten 

una especial singularitat dins l’estructura de la ciutat i sobre els quals es determina la 

necessitat d’afavorir processos de transformació de l’edificació en unitats d’agregació de 

dimensions superiors a les de l’ample de parcel·la característica. 

• A3.0 Illa tancada 

D’acord amb l’article 94 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn els eixamples suburbans on prengué lloc l’expansió urbana de la ciutat al llarg de les 

seves fases de forts creixements extensius en trames irregulars d’eixample. Aquests sòls han 

sofert el pes del creixement urbà derivat dels fenòmens migratoris de mitjans del segle passat. 

Es defineixen les següents zones específiques, que a més de la regulació d’aquesta zona 

genèrica, tenen unes condicions particulars: 

- A3.1 Torressana 

- A3.2 Fronts reculats 

- A3.3 Sant Joan de les Fonts 

- A3.4 Fronts d’agrupació parcel·lària en illa tancada 

• Illa tancada Torressana, codi A3.1 

D’acord amb l’article 98 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn el conjunt de les illes parcial o totalment consolidades del conjunt urbà de Torressana 

que mantenen unes característiques d’ordenació pròpies, definides pel predomini de les 

edificacions alineades als fronts de vials però amb una important presència d’altres tipus 

d’edificació reculades respecte a les línies de façana. 

• Illa tancada Fronts reculats, codi A3.2 

D’acord amb l’article 99 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn les illes de nova consolidació que formen part del conjunt urbà del barri de Torressana 

i que configuren part del seu front d’acabat per la banda de ponent respecte les quals venen 

definides unes condicions de major ajust en quant al caràcter dels espais lliures de l’edificació a 

partir de la configuració reculada de les noves edificacions.  

Sobre aquestes illes ve determinada també la limitació en quant al nombre màxim d’habitatges 

edificables, en funció del repartiment establert en el Projecte de Reparcel·lació, aprovat sobre 

les mateixes. 

• Illa tancada Sant Joan de Les Fonts, codi A3.3 

D’acord amb l’article 100 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Correspon a l’àmbit ja consolidat segons un model edificador de complexa varietat tipològica i 

caracteritzat per una ocupació intensiva del sòl, des d’una estructura urbana definida a partir 

d’un creixement marginal. 

• Fronts d’agrupació parcel·lària en illa tancada, codi A3.4 
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D’acord amb l’article 101 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn aquells fronts d’illes que configuren determinats carrers i avingudes que presenten 

una especial singularitat dins l’estructura de la ciutat i sobre els quals es determina la 

necessitat d’afavorir processos de transformació de l’edificació en unitats d’agregació de 

dimensions superiors a les de l’ample de parcel·la característica. 

• A4.0 Illa oberta 

D’acord amb l’article 103 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn els nous sectors de creixement urbà desenvolupats recentment que prenen la forma de 

nous eixamples urbans, amb tipologies d’illes obertes, en les quals l’edificació pren com a 

paràmetre de referència bàsica l’alineació al front de carrer. 

Es defineixen les següents zones específiques, que a més de la regulació d’aquesta zona 

genèrica, tenen unes condicions particulars: 

- A4.1 Illa oberta. Can Roca I 

- A4.2 Illa oberta. Can Roca II 

- A4.3 Illa oberta. Roc Blanc 

- A4.4 Illa oberta. Peces menors 

•Illa Oberta. Can Roca I, codi A4.1 

D’acord amb l’article 107 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Correspon a les illes amb estructura d’edificació referida als fronts dels vials de morfologia 

oberta que conformen el conjunt urbà de Can Roca I. 

•Illa Oberta. Can Roca II, codi A4.2 

D’acord amb l’article 108 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Correspon a les illes amb estructura d’edificació referida als fronts dels vials de morfologia 

oberta que conformen el conjunt urbà de Can Roca II. 

•Illa Oberta Roc Blanc, codi A4.3 

D’acord amb l’article 109 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Correspon a les illes amb estructura d’edificació referida als fronts dels vials de morfologia 

oberta que conformen el conjunt urbà del Roc Blanc. 

•Illa Oberta Peces menors, codi A4.4 

D’acord amb l’article 110 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn diferents àmbits amb illes o conjunt d’illes que mantenen diferents nivells 

d’especificitat en quant a la seva regulació i ordenació, i que responen a diversos sectors 

d’ordenació recent. 

• A5.0 Edificació aïllada 

D’acord amb l’article 112 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn els sòls urbans en què l’edificació respon al tipus d’ordenació segons edificació aïllada, 

en habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí. 
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Es defineixen les següents zones específiques, que a més de la regulació d’aquesta zona 

genèrica, tenen unes condicions particulars: 

- A5.1 Parcel·la Mitjana 

- A5.2 Parcel·la Gran 

- A5.3 Edificació en filera 

- A5.4 Bloc Aïllat 

• A6.0 Ordenació específica 

D’acord amb l’article 131 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn els sectors en sòl urbà consolidat i no consolidat que tenen aquesta condició pels 

elements urbanístics dels quals disposen o perquè es troben en urbanització amb compromisos i 

garanties d’execució. Presenten una ordenació de volums específica o particular a cada sector 

que dimana d’una figura de planejament aprovada o d’unes llicències atorgades, en base a 

planejaments anteriors, o bé que es troben dins de nous sectors a ordenar per mitjà de Plans de 

Millora Urbana. 

Es defineixen les següents zones específiques, que a més de la regulació d’aquesta zona 

genèrica, tenen unes condicions particulars: 

- A6.1 Ordenacions en sectors urbans complexes 

- A6.2 Ordenació de Can Roca II 

• Ordenacions en sectors urbans complexes, codi A6.1 

D’acord amb l’article 134 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Els sectors mantenen les condicions bàsiques definides en els seus respectius planejaments, les 

quals es recullen en els annexes d’aquestes Normes. 

Els sectors específics regulats en aquest annex es detallen en les següents subzones: 

- A6.1a Cogullada Sud. Maurina Sud 

- A6.1b RENFE – Parc del Nord 

- A6.1c Saphil 

- A6.1d Can Roca II (Sant Eloi) 

- A6.1e Estació dels Catalans 

- A6.1f Xúquer 

- A6.1g Montserrat – Sant Leopold 

- A6.1h Quatre carreteres 

• Ordenació de Can Roca II, codi A6.2 

D’acord amb l’article 135 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

El sector de completació de Can Roca II es regeix per les condicions d’edificació definides en el 

Pla Parcial aprovat definitivament en data 14 de novembre de 2001, el qual manté la seva 

vigència tots els efectes. 
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• A7.0- Àrees Centrals de Millora Urbana 

D’acord amb l’article 137 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Compren els sectors de sòl urbà que per les seves condicions de centralitat i de posició 

estratègica dintre de la ciutat consolidada venen destinats a ser nous referents de la 

transformació i del creixement interior de la mateixa. 

• Ordenacions consolidades. Codi A7.2 

D’acord amb l’article 148 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal: 

Comprèn els sectors de sòl urbà consolidat i no consolidat que han estat ordenats i 

majoritàriament transformats coma sectors de Millora Urbana en desenvolupament de l’anterior 

planejament urbanístic, i sobre els quals, es mantenen les determinacions bàsiques del seu 

planejament específic, llevat de les noves disposicions que es contenen en aquesta article, tant 

als efectes de la possible transformació de les ordenacions existents, com de la complementació 

de les que actualment es troben en fase de desenvolupament. 

 

 

 

 

 

 

 

HABITATGES PLURIFAMILIARS - UNIFAMILIARS 

El POUM estableix un ús dominant d’habitatge plurifamiliar i/o unifamiliar segons cada zona en el 

que és admès l’ús d’habitatge (veure plànol d’informació 2. Zones en les que s’admet l’ús 

d’habitatge plurifamiliar - unifamiliar). En concret: 

- Ús dominant habitatge plurifamiliar: A1.0, A1.1, A1.2, A1.3, A2.0, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, 

A2.6, A2.7, A2.8, A3.0, A3.1, A3.2, A3.4, A4.0, A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, A5.31, A5.4, A6.0, A6.1, 

A6.2, A7.0, A7.1 i A7.2. 

- Ús dominant habitatge unifamiliar: A5.0, A5.1, A5.2 i A5.3.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 La zona A5.3 té com a ús dominant l’habitatge unifamiliar, però admet l’habitatge plurifamiliar com a ús compatible. 

Zones amb ús d'habitatge Plurifamiliar Unifamiliar Total

A1 334.346 334.346

A2 3.000.077 3.000.077

A3 811.294 811.294

A4 452.409 452.409

A5 36.449 2.619.848 2.656.297

A6 790.998 790.998

A7 88.861 92.397 181.258

TOTAL 5.514.433 2.712.245 8.226.679

Superfície (m²)

Zones amb ús d'habitatge Superfície (m²) %

A1 334.346 4,1%

A2 3.000.077 36,5%

A3 811.294 9,9%

A4 452.409 5,5%

A5 2.656.297 32,3%

A6 790.998 9,6%

A7 181.258 2,2%

TOTAL 8.226.679 100,0%
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1.3.4. ACTUACIONS DE TRANSFORMACIÓ CONJUNTA 

Les parcel·les dins les actuacions de transformació conjunta han quedat excloses de l’àmbit de la 

modificació puntual.  

Una vegada realitzat l’anàlisi, queden exclosos de l’àmbit, els polígons i sectors que en la redacció 

del POUM, ja varen incorporar dins de la gestió la qualificació de sòl amb destí a habitatge protegit, 

en compliment de la legislació vigent. 

ELEMENTS PATRIMONIALS 

El 4 de juny de 1986 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el Pla Especial 

de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental de Terrassa (PEPP-1986). 

El 23 de juliol de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar l’Avanç de la Modificació 

puntual del POUM per ampliar l'Inventari del patrimoni cultural de Terrassa, amb l'objectiu de 

garantir la preservació del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat, com a pas previ a la 

redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns 

arquitectònics, arqueològics i ambientals, de gran complexitat tècnica i jurídica. 

Queden exclosos de la present regulació, els immobles del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Històric-Arquitectònic-Ambiental de Terrassa, així com les parcel·les que restin finalment incloses 

en la Modificació Puntual del POUM per ampliar l’inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa. 

La motivació per no incloure aquestes parcel·les en l’àmbit de la modificació puntual ve 

determinada bé, pels condicionants urbanístics que les afecten, bé perquè la conservació i 

intervenció en l'edificació amb un cert grau de protecció arquitectònica suposa uns costos 

econòmics afegits que dificultarien les intervencions en aquest tipus d'immobles. 

 

1.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA 

1.4.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Segons els arxius del Centre de Gestió Cadastral, l’àmbit d’estudi té un total de 23.891 parcel·les 

en les que s’admet l’ús d’habitatge plurifamiliar o unifamiliar.  

D’aquestes, 7.746 parcel·les són de propietat horitzontal, 16.103 parcel·les de propietat vertical i 

de 42 no consten dades (veure plànol d’informació 4. Règim de propietat de les zones en les que 

s’admet l’ús d’habitatge). S’observa doncs, una majoria de parcel·les en propietat vertical, en 

concret un 67,4% del total de parcel·les en les que s’admet l’ús d’habitatge. 
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S’han analitzat, també, les parcel·les que al Cadastre consten com a propietat horitzontal però que 

són de grans tenidors. Hi ha 428 parcel·les amb aquestes característiques que també han estat 

considerades dins l’estudi. 

 

 

MOSTRA DEL PLÀNOL 4. RÈGIM DE PROPIETAT DE LES ZONES EN LES QUE S’ADMET L’ÚS D’HABITATGE 

 

Nom Barri PH PV sense dades TOTAL 

ANTIC POBLE DE SANT PERE 37 113 0 150 

CA N'ANGLADA 611 1.061 0 1.672 

CA N'AURELL 986 1.783 6 2.775 

CAN BOADA CASC ANTIC 200 262 0 462 

CAN BOADA DEL PI 21 26 0 47 

CAN GONTERES 7 164 0 171 

CAN JOFRESA 23 1 0 24 

CAN PALET 528 739 0 1.267 

CAN PALET DE VISTA ALEGRE 33 684 0 717 

CAN PALET II 33 0 0 33 

CAN PARELLADA 56 840 1 897 

CAN ROCA 42 77 0 119 

CAN TUSELL 12 1 0 13 

CEMENTIRI VELL 168 151 3 322 

Nom Barri PH PV sense dades TOTAL 

CENTRE 712 2.122 14 2.848 

DISSEMINAT D6 0 1 0 1 

DISSEMINATS - D4 2 29 0 31 

DISSEMINATS - D5 6 23 0 29 

ÈGARA 191 360 0 551 

GUADALHORCE 24 0 0 24 

LA COGULLADA 187 378 0 565 

LA MAURINA 453 672 0 1.125 

LES ARENES - LA GRÍPIA - CAN MONTLLOR 369 892 3 1.264 

LES FONTS 100 524 0 624 

MONTSERRAT 43 0 0 43 

PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL 154 180 0 334 

PLA DEL BON AIRE 23 1 0 24 
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PLA DEL BON AIRE - EL GARROT 6 57 1 64 

POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA 483 1.080 2 1.565 

ROC BLANC 115 199 0 314 

SANT LLORENÇ 133 2 0 135 

SANT PERE 510 955 5 1.470 

SANT PERE NORD 748 1.204 0 1.952 

SEGLE XX 175 644 2 821 

TORRENT D'EN PERE PARRES 211 361 5 577 

TORRE-SANA 167 314 0 481 

VALLPARADÍS 158 203 0 361 

VILARDELL 7 0 0 7 

XÚQUER 12 0 0 12 

TOTAL 7.746 16.103 42 23.891 

 

ANTIGUITAT DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS 

És pertinent conèixer l’edat de les edificacions existents per l’anàlisi que estem fent, ja que les 

parcel·les amb edificacions amb una antiguitat superior a 50 anys són les parcel·les que amb major 

probabilitat poden acollir actuacions de nova edificació (veure plànol d’informació 5. Parcel·les 

amb construccions d'antiguitat superior a 50 anys).  

 

MOSTRA DEL PLÀNOL 5. PARCEL·LES AMB CONSTRUCCIONS D’ANTIGUITAT SUPERIOR A 50 ANYS 

Segons la base de dades obtingudes de la Sede electrónica del Catastro, les parcel·les amb 

edificacions amb una antiguitat superior a 50 anys (construïdes amb anterioritat a l’any 1970) 

representen el 59,2% de les totals.  

La distribució per barris és la següent: 

 

Nom Barri > 50 anys < 50 anys sense dades TOTAL 

ANTIC POBLE DE SANT PERE 107 38 5 150 

CA N'ANGLADA 1.176 474 22 1.672 

CA N'AURELL 1.932 787 56 2.775 

CAN BOADA CASC ANTIC 328 132 2 462 

CAN BOADA DEL PI 17 26 4 47 

CAN GONTERES 27 130 14 171 

CAN JOFRESA 1 23   24 

CAN PALET 784 446 37 1.267 
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CAN PALET DE VISTA ALEGRE 2 570 145 717 

CAN PALET II   33   33 

CAN PARELLADA 26 824 47 897 

CAN ROCA 48 59 12 119 

CAN TUSELL   12 1 13 

CEMENTIRI VELL 168 142 12 322 

CENTRE 2.108 690 50 2.848 

DISSEMINAT D6 1     1 

DISSEMINATS - D4   25 6 31 

DISSEMINATS - D5 3 23 3 29 

ÈGARA 369 178 4 551 

GUADALHORCE   24   24 

LA COGULLADA 379 171 15 565 

LA MAURINA 870 239 16 1.125 

LES ARENES - LA GRÍPIA - CAN MONTLLOR 406 822 36 1.264 

LES FONTS 302 260 62 624 

MONTSERRAT 42 1   43 

PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL 163 163 8 334 

PLA DEL BON AIRE   24   24 

PLA DEL BON AIRE - EL GARROT 27 27 10 64 

POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA 877 649 39 1.565 

ROC BLANC 183 116 15 314 

SANT LLORENÇ 133 2   135 

SANT PERE 1.016 417 37 1.470 

SANT PERE NORD 1.406 518 28 1.952 

SEGLE XX 607 191 23 821 

TORRENT D'EN PERE PARRES 320 246 11 577 

TORRE-SANA 126 331 24 481 

VALLPARADÍS 193 157 11 361 

VILARDELL   7   7 

XÚQUER   12   12 

TOTAL 14.147 8.989 755 23.891 

 

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL DESTINAT A HPO 

Segons els arxius proporcionats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa, que provenen del 

Pla Local d’Habitatge de Terrassa 2019-2025, aprovat el mes de novembre de 2019, hi ha una sèrie 

de parcel·les de titularitat municipal. En concret, el PLH diu: 

Els béns que queden afectes al PMSH són els recursos patrimonials de l’Ajuntament procedents de:  

a) Els terrenys amb aprofitament urbanístic de cessió obligatòria en qualsevol classe de sòl.  

b) Finques expropiades per incompliment de la funció social de la propietat o per l’ampliació 

del PMSH o per exercici dels drets de tanteig i retracte. PLA LOCAL D'HABITATGE DE TERRASSA 

2019‐2025 GMG PLANS I PROJECTES 122.  

c) Els terrenys inclosos en qualsevol classe de sòl o altres béns immobles de caràcter 

patrimonial, adquirits per qualsevol títol, que l’Ajuntament acordi incorporar a aquest 

patrimoni.  
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d) Els ingressos obtinguts en concepte de sancions urbanístiques. e) Els imports obtinguts per 

l’alienació de béns del PMSH segons el marc legal i els rendiments de la gestió dels béns afectes 

al PMSH, així com les cessions d’aprofitament obligatòries que es materialitzin totalment o 

parcial en diners. 

Al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge s’aniran incorporant els terrenys obtinguts per cessió 

d’aprofitament dels diversos polígons o sectors delimitats a mesura que es desenvolupin mitjançant 

els corresponents instruments de gestió urbanística. 

Donat que no tot el sòl que rep l’ajuntament és objecte de promoció pública, algun d’ells ‐que per 

la seva dimensió o tipologia no es consideren adequats per a la promoció‐ queden en dipòsit en 

aquest PMSH per una possible permuta o alienació que permeti en el futur una actuació més viable. 

D’altra banda, els ingressos obtinguts en una promoció sobre PMSH que ja hagin assolit l’objectiu 

de dotar al municipi d’habitatge protegit, queda alliberat d’aquesta obligació, i es podran destinar 

a qualsevol dels altres objectius admesos.  

Segons el PLH de Terrassa: 

En conjunt, el municipi disposa d'un PMSH de 220.011 m² de sostre edificable i uns 4.309 

habitatges resultants (tenint en compte els possibles habitatges que sortirien de desenvolupar 

el PP de Les Aymerigues). D'aquests, un 83% són amb règim d'habitatge protegit o concertat o 

dotacional (uns 3.576 habitatges) i el 17% restant lliures (732 habitatges). 
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1.4.2. SOSTRE SEGONS CADASTRE 

La dada del sostre construït sobre rasant s’ha obtingut de la Sede electrónica del Catastro i, 

mitjançant la cartografia vectorial (format shapefile), s’ha pogut georeferenciar. Es pot veure que 

la gran majoria de parcel·les tenen construïts més de 600 m² de sostre, en concret 3.441 parcel·les 

(veure plànol d’informació 7.1 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons cadastre. Totalitat).  

 

MOSTRA DEL PLÀNOL 7.1. PARCEL·LES AMB SOSTRE SUPERIOR A 600 M² SEGONS CADASTRE. TOTALITAT 

Si s’aïllen, mitjançant filtres, les parcel·les amb edificacions d’antiguitat major a 50 anys i d’un 

únic propietari, que són les que interessen en aquest estudi, únicament hi ha 473 parcel·les amb 

més de 600 m² de sostre construït, és a dir, un 1,2% del total de parcel·les d’habitatge plurifamiliar 

(veure plànol d’informació 7.2 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons cadastre. Doble 

filtre). 

 

 

MOSTRA DEL PLÀNOL 7.2. PARCEL·LES AMB SOSTRE SUPERIOR A 600 M² SEGONS CADASTRE. DOBLE FILTRE 
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1.4.3. SOSTRE SEGONS PLANEJAMENT 

El planejament vigent regula el nombre màxim de plantes de les edificacions segons les diferents 

claus de zonificació previstes. Amb eines informàtiques com els SIG, s’ha calculat el sostre que li 

pertoca a cada parcel·la segons el planejament vigent (veure plànol d’informació 8.1 Parcel·les amb 

sostre superior a 600 m² segons planejament vigent). En total, hi ha 3.441 parcel·les amb sostre 

superior a 600 m² segons planejament, que correspon a un 16,2% del total de parcel·les d’habitatge 

plurifamiliars. 

 

MOSTRA DEL PLÀNOL 8.1. PARCEL·LES AMB SOSTRE SUPERIOR A 600 M² SEGONS PLANEJAMENT VIGENT 

La distribució d’aquestes parcel·les per barris identifica que a on hi ha una major concentració de 

parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons planejament és als barris del centre, com ara Plaça 

Catalunya/Escola Industrial, Vallparadís, Cementiri Vell o Can Palet, amb més de tres quartes parts 

de parcel·les amb aquestes característiques (veure plànol d’informació 8.3 Distribució per barris 

del sostre d’habitatge plurifamiliar segons planejament vigent). 

Si es filtra per les parcel·les amb edificacions d’antiguitat major a 50 anys i d’un únic propietari 

(amb aquest criteri s’indicarà en els plànols la condició de doble filtre), que són les que interessen 

en aquest estudi, únicament hi ha 473 parcel·les amb més de 600 m² de sostre, és a dir, 2,23% del 

total de parcel·les d’habitatge plurifamiliars (veure plànol d’informació 8.2 Parcel·les amb sostre 

superior a 600 m² segons planejament vigent. Doble filtre). 

 

MOSTRA DEL PLÀNOL 8.2. PARCEL·LES AMB SOSTRE SUPERIOR A 600 M² SEGONS PLANEJAMENT VIGENT. DOBLE FILTRE 
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La distribució d’aquestes parcel·les per barris, en aquest cas, identifica que a on hi ha una major 

concentració de parcel·les amb sostre superior a 600 m², segons planejament, és als barri de Sant 

Llorenç i Plaça Catalunya/Escola Industrial, amb gairebé la meitat de les seves parcel·les amb 

aquestes característiques (veure plànol d’informació 8.4 Distribució per barris del sostre 

plurifamiliar segons planejament vigent. Doble filtre). 

Resumint, en total hi ha 433.597 m² de sostre d’habitatge plurifamiliar en les 473 parcel·les amb 

edificacions de més de 50 anys i d’un únic propietari on es pot construir més de 600 m² segons 

planejament. 

 

 

 

Sostre residencial (m²) Sostre residencial (m²)

Nom barri Totals < 600 m²st > 600 m²st > 600 Totals < 600 m²st > 600 m²st > 600

ANTIC POBLE DE SANT PERE 149 141 8 8.141 85 84 1 675

CA N'ANGLADA 1.672 1.521 151 197.267 739 732 7 6.082

CA N'AURELL 2.769 2.332 437 513.569 1377 1296 81 74.742

CAN BOADA CASC ANTIC 457 370 87 171.413 225 223 2 1.623

CAN BOADA DEL PI 45 39 6 7.466 7 6 1 610

CAN GONTERES 0 0

CAN JOFRESA 24 12 12 85.440 0 0

CAN PALET 1.261 948 313 384.546 492 443 49 41.471

CAN PALET DE VISTA ALEGRE 14 14 0 0

CAN PALET II 33 33 34.540 0 0

CAN PARELLADA 20 1 19 139.640 0 0

CAN ROCA 117 99 18 29.942 28 28

CAN TUSELL 13 3 10 36.211 0 0

CEMENTIRI VELL 321 187 134 208.162 103 90 13 15.678

CENTRE 2.821 2.532 289 433.701 1681 1624 57 54.272

DISSEMINATS - D4 0 0

DISSEMINATS - D5 0 0

DISSEMINATS - D6 0 0

GUADALHORCE 24 24 53.562 0 0

ÈGARA 550 493 57 64.173 223 212 11 13.277

LA COGULLADA 555 472 83 117.388 277 264 13 12.228

LA MAURINA 1.106 1.019 87 137.079 527 518 9 6.895

LES ARENES -  LA GRÍPIA - CAN MONTLLOR 1.134 1.014 120 168.329 289 285 4 3.347

LES FONTS 81 64 17 29.376 52 52

MONTSERRAT 43 16 27 30.308 0 0

PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL 333 221 112 146.159 120 103 17 17.758

PLA DEL BON AIRE 23 10 13 51.010 0 0

PLA DEL BON AIRE - EL GARROT 0 0

POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA 1.558 1.393 165 269.183 594 580 14 11.117

ROC BLANC 314 264 50 126.787 124 122 2 3.733

SANT LLORENÇ 135 33 102 149.319 2 1 1 2.867

SANT PERE 1.463 1.136 327 399.075 768 687 81 74.816

SANT PERE NORD 1.941 1.654 287 334.147 924 878 46 40.874

SEGLE XX 804 695 109 173.876 512 496 16 14.636

TORRENT D'EN PERE PARRES 577 449 128 143.830 242 216 26 20.713

TORRE-SANA 479 396 83 105.558 77 71 6 4.319

VALLPARADÍS 359 245 114 141.136 133 117 16 11.864

VILARDELL 7 7 24.729

XÚQUER 12 12 39.961

21.214 17.773 3.441 4.955.023 9.601 9.128 473 433.597

Núm. Parcel·les

Sense filtre

Núm. Parcel·les

Doble filtre (antiguitat >50 anys i únic propietari)
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2.1. JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL PROCEDIMENT I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ 

2.1.1. MARC LEGAL 

La regulació actual de quin és l’abast a Catalunya del destí a habitatge de protecció pública es 

troba en la legislació de sòl, urbanística i d’habitatge (TRLU+LDH+RLU), després de les 

modificacions introduïdes pel Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a 

l'habitatge. 

En aquest sentit, les previsions essencials aplicables estan conformades pel article 57 del TRLU, 

article 66 RLU i articles 16 i 17 LDH, i la interpretació sistemàtica que resulta de la combinació de 

tots aquests preceptes és la següent: 

1. El planejament general ha d’incloure reserves per a la construcció d’habitatges de 

protecció pública. És una exigència que prové de l’establert pel legislador estatal en l’article 

20.1.b) TRLSRU i que correspon aplicar al legislador urbanístic, en el nostre cas el de 

Catalunya. 

2. El compliment mínim del deure es concreta en una reserva de sòl corresponent al percentatge 

del 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús d’habitatge plurifamiliar de nova implantació en el 

planejament (article 57.3 TRLU).  

3. Els plans d'ordenació urbanística municipal i les seves modificacions i revisions han de 

reservar per a la construcció d'habitatges de protecció pública sòl suficient per al 

compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent 

al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, 

destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús. 

A efectes clarificadors, podem dir que la reserva mínima de l’article 57.3 TRLU consisteix en la 

fixació d’un “percentatge sobre el sostre de nova implantació” que s’hagi de destinar 

obligatòriament a HP segons el planejament, sense perjudici de l’existència d’altres 

mecanismes, com veurem més endavant. 

3. La reserva HP de l’article 57.3 TRLU es pot localitzar als següents sòls, segons determina 

l’article 57.6 TRLU: 

6. ...... El pla ha de determinar la localització d'aquestes reserves mitjançant la 

qualificació de sòl d'habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat, o no 

consolidat no inclòs en sectors de planejament derivat. En sectors en sòl urbà no 

consolidat o urbanitzable delimitat, el pla ha de determinar el percentatge de sostre que 

el planejament derivat ha de destinar a les reserves esmentades. El planejament ha 

d'establir els terminis per iniciar i acabar la construcció dels habitatges. 

De manera resumida es tracta de localitzar l’HP en: 

a) Sectors en sol urbanitzable delimitat. El planejament derivat determinarà el percentatge. 

b) Sectors en sòl urbà no consolidat. El planejament derivat determinarà el percentatge. 

c) Sòl urbà no consolidat no inclòs en sector de planejament derivat. Ho determinarà el 

POUM. 
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d) Sòl urbà consolidat no inclòs en sector de planejament derivat. Ho determinarà el POUM. 

En tots els casos el planejament ha d’establir els terminis per iniciar i acabar la construcció dels 

habitatges de protecció pública.  

4. De la regulació esmentada fins al moment ja es dedueix que la reserva HP es pot concretar 

mitjançant un percentatge sobre el sostre de nova implantació dels sectors però també 

directament, mitjançant la qualificació total o parcial de l’edificació. Aquest enfocament es 

confirma en el redactat dels articles 17.1 LDH i 57.7 TRLU: 

• Article 17.1 LDH: 

1. El planejament urbanístic, mitjançant l'establiment de la qualificació urbanística 

d'habitatge de protecció pública i la determinació dels percentatges de sostre que els 

sectors de planejament derivat han de reservar per aquesta destinació, vinculen el sòl al 

règim de protecció oficial que aquesta Llei estableix, de conformitat amb la legislació 

urbanística, el planejament territorial i la memòria social. La qualificació urbanística del 

sòl d'habitatge de protecció pública, de caràcter genèric o específic, que estableixi el 

planejament urbanístic vincula en els mateixos termes la qualificació d'habitatge amb 

protecció oficial.” 

• Article 57.7 TRLU: 

7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d'ordenació urbanística municipal o el seu 

planejament derivat, per localitzar les reserves a què fa referència l'apartat 6 pot preveure 

la destinació total o parcial de l'edificació a habitatges de protecció pública. Aquesta 

destinació afecta tant els edificis plurifamiliars de nova construcció, encara que 

conservin algun element arquitectònic d'una edificació anterior, com els edificis 

plurifamiliars existents en què es pretengui dur a terme obres d'ampliació, de reforma 

general o de gran rehabilitació, o obres d'ampliació o d'increment del nombre 

d'habitatges, quan les actuacions edificatòries esmentades tinguin per finalitat allotjar 

majoritàriament nous residents en els habitatges resultants no reservats a reubicació de 

reallotjats o a fer efectiu el dret de reallotjament d'anteriors residents o titulars. 

Si la qualificació del sòl permet diferents usos, el planejament pot vincular l'ús residencial 

a la condició queles actuacions edificatòries esmentades destinin totalment o parcialment 

l'edificabilitat a habitatges de protecció pública. 

En tots els casos de destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta les unitats 

d'habitatge sobre les quals recau, l'atorgament de la llicència d'obres resta condicionat a 

l'obtenció de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i la primera 

ocupació de l'edificació resta condicionada a l'obtenció de la qualificació definitiva. 

Observem doncs que la localització de les reserves es pot dur a terme, a través de la fixació d’un 

percentatge del sostre de nova implantació (tècnica “tradicional”) i també mitjançant una 

“qualificació directa HP”, total o parcial, que suposa l’obligatorietat de destinar una edificació 

a HP en edificis plurifamiliars existents, i aquesta segona opció podrà preveure’s per a la seva 

aplicació en les següents actuacions (article 57.7 TRLU)2: 

4.1) Nova construcció, encara que conservin algun element arquitectònic d'una edificació 

                                                
2 S'ha de tenir en compte el valor diferencial que el sostre destinat a habitatge de protecció pública pot tenir 
en relació amb el sostre de renda lliure, com amb caràcter general exigeix l’article 126.1.h) TRLU. 
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anterior. 

4.2) Edificis existents, en cas que s’hi pretengui dur a terme: 

4.2.a) Obres d’ampliació. 

4.2.b) Obres de reforma general o de gran rehabilitació. 

4.2.c) Obres d’ampliació o d’increment del nombre d’habitatges. Per diferenciar-ho 

del supòsit 4.2.a), hem d’entendre que en aquell el terme “ampliació” es refereix a tot 

l’edifici, mentre que en el cas 4.2.c) l’objecte de l’ampliació és l’habitatge/s. 

Ara bé, el precepte incorpora un matís important, en preveure que la imposició del destí HP es 

pugui fer quan les actuacions edificatòries esmentades (diferents de la transformació 

urbanística3) tinguin per finalitat allotjar nous residents en els nous habitatges resultants. Per 

tant, a criteri del legislador urbanístic, no hi haurà destí HP si l’actuació no genera capacitat per 

a nous residents. 

Al mateix temps, la norma clarifica que sempre que el planejament atribueixi nous 

aprofitaments d’habitatge plurifamiliars pot imposar que aquests es destinin a HP. 

5. Per aquells casos en què el planejament no fixi una qualificació vinculada a un ús concret, 

sinó que obri la possibilitat de diferents usos, l’article 57.7 TRLU ja transcrit recull la 

possibilitat que el destí total o parcial HP es vinculi a l’ús d’habitatge plurifamiliar i no a la 

resta.  

6. La concreció de quins són els habitatges HP d’un determinat immoble s’ha de realitzar en 

tràmit de llicència d’obres, de manera que el seu atorgament quedarà condicionat a l’obtenció 

de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial, i la posterior primera 

ocupació de l'edificació restarà condicionada a l'obtenció de la qualificació definitiva (article 

57.7 TRLU ja transcrit). 

7. L’article 57.8 TRLU obliga amb caràcter general a concretar si la qualificació HP ha de ser 

genèrica o específica.  

8. La qualificació del sòl d'habitatge de protecció pública que estableixi el planejament 

urbanístic ha de concretar si es destina a la qualificació genèrica que permet l'accés a 

l'habitatge en règim de propietat, arrendament o altre règim de cessió de l'ús sense 

transmissió de la propietat o a la qualificació específica que permet només l'accés en 

règim d'arrendament. És aplicable, si escau, el que estableix l'article 57 bis als sòls 

destinats a habitatge de protecció pública. 

La qualificació d'habitatge de protecció pública genèrica o específica s'ha de fer constar en 

els projectes de reparcel·lació, en les declaracions d'obra nova i en les constitucions i 

modificacions del règim de propietat horitzontal a l'efecte d'inscripció en el Registre de la 

Propietat. 

En el cas d’HP en sòl urbà cal entendre que haurà de ser genèrica, ja que significa un destí 

directament relacionat amb el dret de la propietat de l’immoble i el caràcter estatutari del dret 

de propietat en una determinada qualificació urbanística. 

                                                
3 Són transformació urbanística: les actuacions d’urbanització i les de dotació (article 7.1.a) TRLSRU). 
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8. L'article 99 del TRLU estableix que la modificació de les figures de planejament urbanístic 

general que comporten increment de sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la 

intensitat de l'ús o la transformació dels usos, han d'incloure en la documentació les 

especificacions següents:  

a) Identitat dels propietaris o titulars de drets dels darrers 5 anys. 

b) Previsió de l'execució immeditat de l'actuació. 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació en termes comparatius del 

rendiment del planejament vigent i el planejament proposat.  

En el present cas la modificació que ara es tramita no comporta ni increment de sostre 

edificable, ni de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús o la transformació dels 

usos, per la qual cosa no és d’aplicació el que s’estableix a l’article 99 del TRLU.  

9. A nivell reglamentari, l’article 66.1.a) RLU insisteix que les reserves HP dels POUMs es 

concreten mitjançant la qualificació directa de sòl o amb la determinació d’un percentatge de 

sostre de nova implantació: 

66.1 Els plans d'ordenació urbanística municipal contenen les determinacions necessàries 

per atendre les necessitats socials d'accés a l'habitatge d'acord amb les necessitats 

detectades en la memòria social i a aquests efectes:  

a) Estableixen el sòl que s'ha de destinar a la construcció d'habitatges de protecció 

pública o a habitatges objecte d'altres mesures d'estímul de l'habitatge assequible, 

mitjançant la qualificació de sòl amb aquest destí i la determinació del percentatge 

de sostre que els sectors de planejament derivat han de qualificar per aquest destí. 

10. L’article 66.4 RLU fa una interessant diferenciació: 

66.4 El pla d'ordenació urbanística municipal, segons les necessitats detectades i en 

coherència amb el planejament territorial, ha d'establir l'emplaçament del sòl destinat a 

la construcció d'habitatges de protecció pública i d'habitatges objecte d'altres mesures 

d'estímul de l'habitatge assequible, i ha de distribuir i quantificar les reserves 

corresponents, mitjançant:  

a) La qualificació de terrenys en sòl urbà no inclòs en sectors de planejament 

derivat, formin part o no de polígons d'actuació urbanística. La qualificació urbanística 

del sòl pot preveure el destí total o parcial de l'edificació a habitatge amb protecció 

oficial. La qualificació que estableixi la destinació total o parcial a habitatge amb 

protecció oficial de terrenys que tenen la condició de sòl urbà consolidat pot ser 

d'aplicació tant a les noves construccions com als casos de gran rehabilitació de les 

edificacions existents. 

b) La determinació de les reserves que corresponen als sectors de planejament 

derivat. El pla d'ordenació urbanística municipal procedeix a la distribució en el seu 

àmbit del sòl amb aquest destí d'acord amb el què estableix l'article 57.4 de la Llei 

d'urbanisme, i tenint en compte l'adequació de les tipologies edificatòries previstes.  

La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial, com a regla general, 

ha de ser uniforme per a tots els àmbits d'actuació en sòl urbà no consolidat i en sòl 

urbanitzable. Si, excepcionalment, es modifica el repartiment uniforme s'ha de justificar 

aquesta decisió en la memòria social d'habitatge del pla urbanístic corresponent, bé per raó 



 II. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. DOCUMENTS D’ORDENACIÓ 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A L’OBTENCIÓ DEL 30 % D’HABITATGE SOCIAL DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ÀMBITS DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT 29 

de la incompatibilitat de la tipologia edificatòria prevista amb la construcció d'habitatges 

protegits, bé per raó de la viabilitat de l'actuació en funció de la seva dimensió. En tot cas 

s'ha d'acreditar la inexistència de concentració excessiva d'aquest tipus d'habitatge i la no 

generació de segregació espacial. S'ha de procurar sempre la barreja de l'habitatge amb 

protecció oficial i el lliure, i a ser possible fer coexistir ambdós tipus d'habitatge en el 

territori. 

Així, insistim que cal distingir entre: 

- Les reserves HP que corresponen als sectors de planejament derivat (apartat b). En aquest 

supòsit s’hi encabeix el percentatge HP que quedi vinculat al sostre de nova implantació previst 

en l’article 57.3 TRLU. 

- Les reserves HP que provenen d’una qualificació directa de terrenys en sòl urbà, total o 

parcial, que pot ser d’aplicació tant a les noves construccions com a casos de gran 

rehabilitació de les edificacions existents. 

La previsió de l’article 66.4 és totalment compatible amb el que avui determina l’article 57.7 

TRLU. 

En resum, la possibilitat de qualificació urbanística amb destí HP que preveu la legislació 

urbanística vigent a Catalunya en l’actualitat, prové de la combinació del conjunt de preceptes 

esmentats i sintèticament analitzats. En ells es permet imposar el destí HP en el planejament 

urbanístic a través de la fixació de percentatges HP sobre el sostre de nova implantació i també 

mitjançant el destí total o parcial HP sobre els edificis existents. 

INEXISTÈNCIA DEL DRET A EXIGIR INDEMNITZACIÓ 

En atenció a la seva naturalesa normativa, el planejament urbanístic té reconeguda una vigència 

indefinida però el seu contingut pot ésser alterat per l'Administració en exercici de l’anomenat ius 

variandi o dret a canviar l’ordenació (entre altres, SSTS 4 de maig de 1990, RJ 3799; 20 de maig de 

1992, RJ 4286; 19 de febrer de 1998, RJ 2121; 29 de gener de 2000, RJ 1862). Com bé assenyala la 

STS 18 de març de 1992, RJ 3376, "ninguna duda existe respecto de que la potestad administrativa 

de planeamiento se extiende a la reforma de éste: la naturaleza normativa de los planes, por un 

lado, y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes del interés público, por otro, 

justifican plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la Administración". 

Quan la realitat demostra que el model de desenvolupament residencial no és sostenible perquè 

exclou i no cohesiona, l’Administració ha d’exercir les seves competències urbanístiques amb tot 

l’abast necessari que li permet l’article 2.1 TRLU, és a dir, amb la facultat expressa d’incidir en el 

mercat immobiliari regulant l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge. La potestat de 

l’Administració sobre la definició del model de desenvolupament urbanístic cap als criteris legals de 

sostenibilitat que imposa la Llei s’incardina, a més, entre les obligacions que l’article 9.1 del 

mateix cos legal, el qual imposa a les Administracions amb competències en matèria urbanística 

l’obligació de vetllar per què les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin 

assolir, en benefici del benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida. 

La modificació s’ha de subjectar a criteris objectius i justificats, que sempre ha d'estar dirigida a la 

satisfacció de l'interès públic (STS 6 de juny de 1990, RJ 4806). Per aquest motiu la memòria social 

justifica especialment les opcions de la present MPOUM, així com la present Memòria. 
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Cal tenir en compte que l’alteració de l’ordenació urbanística no confereix dret a indemnització a 

les persones propietàries amb caràcter general, ja que el planejament urbanístic és el que configura 

el dret de propietat sobre el sòl, tal com concreta l’article 4.1 del TRLSRU: 

Ordenación del territorio y ordenación urbanística. 

La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción 

que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, 

determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino 

de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos 

expresamente establecidos en las leyes.  

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con 

expresión de los intereses generales a que sirve. 

I també l’article 6 del TRLU: 

Inexistència del dret a exigir indemnització per l'ordenació urbanística de terrenys i 

construccions. 

L'ordenació urbanística de l'ús dels terrenys i de les construccions, en tant que implica meres 

limitacions i deures que defineixen el contingut urbanístic de la propietat, no confereix a les 

persones propietàries el dret a exigir indemnització, excepte en els supòsits expressament 

establerts per aquesta Llei i per la legislació aplicable en matèria de sòl. 

És així en base a l’anomenat caràcter estatutari del dret de propietat, que parteix de l'existència 

d'interessos generals com és l'eminent vinculació a la funció social que ha de complir tota propietat 

privada (art. 33 CE) i es concreta en el fet que el contingut del dret de propietat del sòl sigui en 

cada moment aquell determinat per la llei, reglament o pla que ho reguli, podent ser modificat 

quan aquesta normativa variï. 

Aquest caràcter estatuari del dret de la propietat vinculat a l’ordenació urbanística, a més ve 

reforçat per l’article 11.2 del TRLSRU, que determina que la patrimonialització dels drets es 

produeix amb la seva realització efectiva, sigui un àmbit d’actuació o directament per la llicència 

urbanística: 

La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la 

integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la 

edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo 

caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que 

corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística. 

Així, les facultats i deures que la propietat adquireix com a tal es concreten per mitjà dels 

instruments d'allò que fixa el plantejament urbanístic a través d’una classificació i qualificació del 

sòl amb paràmetres i condicions associades determinats, implicant en conseqüència un destí i règim 

jurídic concret per a cadascuna de les porcions o parcel·les que quedin afectades pel pla (entre 

altres, STS de 17 de juliol de 2015; RJ 3937). 

Ja des de la Llei del sòl de 1956, aquest caràcter estatutari justifica la subjecció al principi de no 

indemnització de les actuacions conformes a dret que en matèria urbanística portin a terme els 

poders públics. Aquest enfocament ha estat recollit en consolidada jurisprudència, establint que la 

funció social delimita el contingut del dret de propietat, de forma que la regla general és que les 
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alteracions que com a conseqüència del procés urbanístic es produeixin en l’estatus dels immobles 

afectats no generaran el dret a percebre indemnització als seus titulars. 

D’altra banda, la proposta d’aquesta MPOUM és d’aplicació general a cada una de les zones que 

admeten usos d’habitatge plurifamiliar, amb algunes excepcions clarament justificades. Per tant no 

té una ordenació de localització concreta i amb codi específic, diferencial i singular, respecte a 

totes les zones amb ús d’habitatge plurifamiliar. En conseqüència, la nova regulació és una condició 

regulada dins de la qualificació urbanística i per aquelles actuacions de nova edificació amb sostre 

superior als 600 m². 

Aquesta regulació general aplicada a totes les zones d’habitatge plurifamiliar fa que, d’acord amb 

l’apartat c) de l’article 48 ‘Supuestos indemnizatorios’, no representi una ordenació singular, i per 

tant no hi ha cap dret indemnitzatori: 

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente 

establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la 

edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. 

La proposta de l’MPOUM conté paràmetres que precisament es distribueixen uniformement i 

equitativament en tota la ciutat, amb algunes excepcions genèriques i justificades, però no 

localitzades. 

A més, quan es tracta d’urbanisme cal diferenciar el sòl i l’edificació, de manera que el sòl pot 

tenir atribuïts uns drets que no encaixin amb l’edificació existent en el moment d’aprovació del 

planejament. El cas més paradigmàtic d’aquesta realitat són les situacions anomenades de “fora 

d’ordenació”4, en les quals no hi ha lesió indemnitzable al propietari en la mesura que el nou 

planejament s’imposa a una realitat preexistent però li permet el seu manteniment fins l’extinció 

per tal de no afectar els drets de la propietat pel que fa a l’edifici, tot i eliminant totalment 

l’aprofitament del sòl (no és el cas que ens ocupa en la present MPOUM, en la qual el sòl ordenat 

manté el seu aprofitament privat).  

En aquests punt cal reflexionar sobre el fet que el planejament pot fins i tot reduir el nombre de 

plantes d’un edifici existent i declarar disconforme l’excés que en resulti; precisament va ser una 

de les decisions del PGM de Barcelona l’any 1976, que va causar prou polèmica però va tenir el 

reconeixement per part dels Tribunals que tractaren la qüestió.  

Així, urbanísticament és important diferenciar clarament quina és la qualificació urbanística del sòl 

i quina és la situació de l’edificació, ja que poden existir discrepàncies en el tractament d’un i 

altra, que el nostre model urbanístic tolera a fi de permetre la contínua adaptació del planejament 

a les necessitats canviants de la població. 

En definitiva, el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat, pot 

alterar la seva qualificació urbanística per adaptar-se justificadament a les noves necessitats de la 

població. Aquesta alteració no donarà lloc a indemnització mentre sigui resultat del ius variandi i 

permeti que la propietat amortitzi l’edificació realitzada sota la vigència d’un planejament 

anterior. 

Com recorda el TC en la Sentència Tribunal Constitucional 16/2021, resulta aplicable l’article 15 

TRLSU, que estableix que el dret de propietat ve conformat pel deure de dedicar l’immoble als usos 

                                                
4 Entre altres, la Sentència del Tribunal Suprem de 20 de juliol de 2012 (Recurs cassació 4914/2010) argumenta la manca 
d’indemnització quan el planejament preveu condicions que impliquen que un immoble quedi en situació de fora 
d’ordenació. 
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compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística, i l’habitatge de protecció pública és un dels 

usos que el planejament pot preveure en una determinada qualificació urbanística. 

També cal fer notar que l’article 17.1 TRLSRU imposa que, en el sòl urbanitzat, el deure d’ús dels 

edificis suposa el deure d’edificar en les condicions establertes per l’ordenació urbanística en 

cada moment: 

Artículo 17. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado: deberes y 

cargas. 

1. En el suelo en situación de urbanizado, el deber de uso supone los deberes de completar la 

urbanización de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificación y el 

deber de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable, cuando así se prevea por 

la ordenación urbanística y en las condiciones por ella establecidas. 

Per altra banda, l’article 7.2 TRLSRU defineix què són actuacions edificatòries (diferents de la 

transformació urbanística) i entre elles s’hi inclou la nova edificació, la substitució de l’edificació 

existent i la rehabilitació que s’adeqüi a l’establert en la LOE: 

2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y a los solos 

efectos de lo dispuesto por esta ley, se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando 

requieran obras complementarias de urbanización: 

a) Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente. 

b) Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras y 

trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y 

espacios comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación. 

La remissió a la LOE es concreta en el seu article 2.2, on queda clar que la rehabilitació que cal 

considerar “actuació edificatòria” és la que requereix projecte per dur a terme obres de nova 

construcció de caràcter residencial o públic en més d’una planta; i també les intervencions en 

edificis existents quan s’alteri la seva configuració arquitectònica en els termes descrits 

(variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, el conjunt del sistema 

estructural, o el canvi d’ús característic de l’edifici): 

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 

requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa 

entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, 

carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su 

configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención 

total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general 

exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar 

los usos característicos del edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 

dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada 

a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que 

afecten a los elementos o partes objeto de protección. 
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També la llei catalana d’urbanisme identifica l’edificació de nova planta i la intervenció en edificis 

preexistents en els mateixos termes del TRLSRU i la LOE, requerint en ambdós casos la preceptiva 

llicència per tal de patrimonialitzar l’edificabilitat reconeguda, en els termes de l’article 11.3. 

TRLSRU5.  

Pel que fa al canvi d’ús, el TRLU exigeix llicència urbanística en tot edifici que es transformi a ús 

residencial. En concret, l’article 187.1.c) TRLU tanca el cercle dels articles 7.2 TRLSRU i 2.2 LOE 

exigint llicència urbanística prèvia a: 

c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, 

d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte 

tècnic i la demolició total o parcial. 

Noti’s que la lògica del conjunt de preceptes esmentats és que les condicions fixades per una nova 

ordenació siguin exigibles quan un edifici es construeixi de nou o bé es rehabiliti integralment, ja 

que és en aquell moment que cal vetllar perquè el ja nou edifici s’adeqüi a les noves normes. És 

el mateix criteri que s’aplica quan hi ha noves exigències en matèria d’accessibilitat o condicions 

d’edificació, que són obligatòries amb caràcter general quan un edifici és de nova construcció o es 

transforma tot ell. A ningú se li acudiria negar que un edifici plurifamiliar de diverses plantes que 

avui es rehabiliti integralment no hagi de tenir ascensor perquè quan es va construir no en tenia, 

sinó que les obres de rehabilitació que s’hi autoritzin hauran d’exigir la construcció de l’ascensor 

per atendre les necessitats de la població d’avui dia. 

Per tant, aquesta mateixa lògica es trasllada a l’àmbit urbanístic, en el qual les noves condicions 

del planejament són exigides quan un determinat immoble és construït de nou o rehabilitat 

integralment. 

D’aquesta forma, no hi ha impediment legal a l’hora de subjectar un edifici a una nova ordenació 

fent previsions per a quan finalitzi la seva vida útil. L’ordenació permetrà que la propietat usi i 

gaudeixi de l’edificació existent fins que aquesta s’acabi, per la qual cosa no es limita el dret ja 

patrimonialitzat pel planejament anterior, que es pot gaudir fins al final. 

És coherent amb el nostre sistema urbanístic que un pla pugui actuar sobre un sòl ja edificat 

establint les noves condicions a les quals s’haurà de subjectar la parcel·la quan s’hagi de tornar a 

edificar. I aquesta idea de “tornar a edificar” és aplicable tant als casos d’enderroc/substitució com 

als supòsits de rehabilitació que suposin la configuració d’un nou edifici. 

Així, la normativa urbanística permet que un pla estableixi que, cara al futur, en una edificació serà 

incompatible (parcialment o totalment) l’ús d’habitatge lliure i haurà de fer-s’hi HP. Mentre aquella 

edificació no desaparegui, podrà continuar essent habitatge lliure però en situació de fora 

d’ordenació de manera que no s’hi puguin fer canvis de titularitat. Val a dir que no és aquesta la 

proposta que s’imagina per a Terrassa, sinó la de preveure una disconformitat de l’ús d’habitatge 

lliure que permeti la seva subsistència com a lliure mentre l’edifici pervisqui. Això sí, el dia que 

acabi la seva vida útil perquè s’hi fa un enderroc/substitució que generi una nova edificació, 

s’haurà de respectar que en part es destini a HP (a excepció que només es destini als residents 

preexistents, segons avui preveu el TRLU). 

                                                
5 Article 11.2 TRLSRU: La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra 
en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su 
realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas 
propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística. 
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Front les potencials tipologies d’actuació que es plantegen en la legislació vigent, la mesura que es 

proposa en la present MPOUM, serà d’aplicació en aquelles actuacions de nova edificació o de canvi 

d’ús principal o característic, que tinguin un sostre superior a 600 m², es tracta d’actuacions que 

podríem anomenar “grans actuacions residencials” i no serà d’aplicació sobre les actuacions de 

rehabilitació, incentivant d’aquesta manera el manteniment de les construccions existents front a 

la seva substitució generalitzada. 

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT  

Terrassa, actualment no compta amb prou habitatge assequible per complir el mandat de Solidaritat 

urbana previst per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. Així doncs, és necessari impulsar nous 

mecanismes per poder assolir-lo. Alhora, Terrassa compta amb una demanda d’habitatge assequible 

registrada molt elevada a la qual, la present modificació, també contribuirà a donar-hi resposta. 

El Pla local d'habitatge de Terrassa 2019‐2025 fa una anàlisi i diagnosi en profunditat de la situació 

en matèria d'habitatge al municipi i n'estableix els objectius, estratègies i actuacions. Pel que fa la 

producció d’habitatge protegit el PLH proposa l’actuació A3. Modificació puntual de POUM o nou 

PAUM per generar/optimitzar reserves d’habitatge protegit. Reserves en SUC, optimització reserves 

en sectors i polígons, actuació amb la qual va vinculada la present modificació.  

La llei 18/2007 pel dret a l’habitatge de Catalunya estableix, al seu article 73, l’objectiu de 

Solidaritat urbana, com a element essencial per fer efectiu el dret a l’habitatge. D’acord amb 

aquest objectiu, Terrassa hauria de comptar, l’any 2027, amb un parc d’habitatges destinats a 

polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges principals existents, que en el Pla 

Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya es projecten per l’any 2035 en uns 94.000 

habitatge principals, el que representaria la necessitat de disposar d’uns 14.000 habitatges per tal 

de donar compliment al precepte de l’Objectiu de Solidaritat Urbana (OSU). D’aquests 14.000 

habitatge protegits, segons el desplegament dels diferents sectors de planejament el nombre 

potencial de nous habitatges protegits seria de uns 8.400 habitatges, que manifestament no 

cobreixen el total dels necessaris per assolir l’OSU al municipi de Terrassa. 

El POUM de Terrassa està adaptat a la Llei 2/2002 i per tant preveu la reserva de sostre per a 

habitatge protegit en els nous polígons i sectors de desenvolupament residencial. Aquesta 

suficiència de recursos habitacionals, però, està condicionada al desenvolupament dels sectors ja 

que en el sòl urbà consolidat hi ha poques reserves per a habitatge protegit, i aquelles promocions 

realitzades des dels anys 60 i 70 bona part han perdut la seva qualificació i actualment no tenen una 

funció social. 

2.1.2. TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

En quant a la tramitació de la present Modificació puntual s’estarà a allò que disposa el capítol II, 

del títol tercer del TRLU, sobre formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. 

Tanmateix, d’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, serà necessari fer participació ciutadana 

prèvia a l’aprovació inicial o substituir-la per l’aprovació de l’avanç de pla. 

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de 

llei i reglaments.  
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1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, 

s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració 

competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 

representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:  

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.  

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.  

c) Els objectius de la norma.  

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

2.1.3. CONTINGUT DOCUMENTAL 

L'apartat 1 de l’article 59 del TRLU estableix els documents que conformen un Pla d’ordenació 

urbanística municipal, i que són els que segueixen: 

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin. 

b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà 

consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i 

d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents 

als altres serveis establerts pel pla. 

c) Les normes urbanístiques. 

d) El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 71. 

e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe mediambiental. 

g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge 

protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. A més, si el 

planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l’article 34.3, cal justificar-ho en la 

memòria social. 

Altrament, l’apartat 3 del mateix article estableix el contingut de la memòria del pla: 

a) El programa de participació ciutadana que l'ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 

formulació i tramitació del pla per garantir l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8.  

b) La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les 

directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.  

c) Les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi, en 

compliment de l'obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i 

viatgeres.  

d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 

adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 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.  
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L'article 99 del TRLU estableix que la modificació de les figures de planejament urbanístic general 

que comporten increment de sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de 

l'ús o la transformació dels usos, han d'incloure en la documentació les especificacions següents:  

a) Identitat dels propietaris o titulars de drets dels darrers 5 anys. 

b) Previsió de l'execució immeditat de l'actuació. 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació en termes comparatius del rendiment 

del planejament vigent i el planejament proposat.  

En el present cas la modificació que ara es tramita no comporta ni increment de sostre edificable, 

ni de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús o la transformació dels usos, per la qual 

cosa no és d’aplicació el que s’estableix a l’article 99 del TRLU. 

L'art. 98 del TRLU estableix que les modificacions de figures de planejament que alteren la 

zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures o els equipaments esportius, han de justificar el 

manteniment de la superfície i la qualitat d'aquests sistemes. En el present cas la modificació que 

ara es tramita no altera ni la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures o els equipaments 

esportius. 

D’altra banda, el que es tramita en la present Modificació és una modificació acotada i puntual del 

planejament general, amb unes determinacions concretes i limitades d’alguns dels documents que 

conformen el planejament que ara es modifica. En concret, es modifiquen les Normes urbanístiques 

en allò que fa referència a una nova regulació sobre els sòls en els que potencialment es pot 

edificar habitatge plurifamiliar. Aquesta modificació puntual no comporta la modificació dels 

plànols d’ordenació en tant que no es modifiquen les condicions d’ordenació vigents. 

Aquesta Modificació incorpora una Agenda i avaluació econòmica financera de les actuacions a 

desenvolupar en la que es fixen els terminis màxims d’execució i s’avalua el seu cost. 

Pel que fa referència a la documentació ambiental cal dir que l’article 118.4 del RLU estableix que 

“les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 

finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 

corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o 

aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental”.  

La present MPOUM és de caràcter normatiu, modificant l’articulat de les normes urbanístiques del 

POUM en el terme municipal de Terrassa, mitjançant una nova secció normativa de disposicions 

específiques sobre l’ús urbanístic d’habitatge. En aquest sentit, cal posar de manifest que la 

proposta no modifica els usos del sòl existents en l’actualitat, així com tampoc incrementa 

l’edificabilitat de les zones existents, ni introdueix canvis en la classificació del sòl. En canvi, 

l’objectiu principal és facilitar la creació de nou habitatge amb protecció oficial en entorns de sòl 

urbà consolidat i no consolidat afectat de vialitat, en els quals es porten a terme projectes d’obra 

nova, on d’altra manera resultaria molt difícil la creació d’habitatge en règim de protecció. Aquesta 

modificació ha de permetre en darrera instància, afavorir el model de ciutat compacte i 

cohesionada, que garanteixi els dret a l’habitatge de la seva ciutadania, d’acord amb el principi de 

desenvolupament sostenible establert a l’article 3 del TRLUC. 

Així doncs, aquesta MPOUM és neutra respecte els aspectes ambientals, i en atenció al seu abast, i a 

l’establert a la disposició addicional vuitena, punt 6c. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
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de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, no se subjecta a avaluació ambiental estratègica, 

i així ho justifica aquest apartat de la present memòria. 

Aquesta Modificació puntual de Pla d’ordenació urbanística municipal no comporta nova 

classificació de sòl urbà o urbanitzable ni comporta per al territori cap implantació singular que 

pugui generar un nombre de viatges al dia superior a 5.000, per la qual cosa, en compliment de 

l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada no és procedent incorporar estudi de mobilitat generada. 

Pel que fa referència a la memòria social descrita en l’apartat h de l'article 59 del TRLU, aquesta 

Modificació puntual s’acompanya d’una Memòria social que conté les afectacions de la present 

modificació en matèria d’habitatge. 

Així doncs, d’acord amb el que estableix l’article 69 del RLU i amb l’exposat anteriorment, la 

present Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal es composa dels següents 

documents: 

Documentació escrita: 

I.  Memòria informativa. Documents d’informació. 

II.  Memòria justificativa. Documents d’ordenació. 

III.  Normes urbanístiques. 

IV. Informe ambiental. 

V. Informe de mobilitat. 

VI.  Agenda i avaluació econòmica financera. 

VII.  Memòria social. 

VIII.  Documentació gràfica:     

- Plànols d’informació:  Format Din-A3 

1. Qualificació vigent. Zones en les que s’admet l’ús d’habitatge 1:30.000 

2. Zones en les que s’admet l’ús d’habitatge plurifamiliar - unifamiliar 1:30.000 

3. Actuacions de transformació conjunta 1:30.000 

4. Règim de propietat de les zones en les que s’admet l’ús d’habitatge 1:30.000 

5. Parcel·les amb construccions d’antiguitat superior a 50 anys 1:30.000 

6. Àmbit d’aplicació de la Modificació puntual del POUM 1:30.000 

7.1 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons cadastre. Totalitat 1:15.000 

7.2 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons cadastre. Doble filtre 1:15.000 

8.1 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons planejament vigent. Totalitat 1:15.000 

8.2 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons planejament vigent. Doble filtre 1:15.000 

8.3 Distribució per barris del sostre residencial plurifamiliar segons planejament vigent. 

Totalitat 1:15.000 

8.4 Distribució per barris del sostre residencial plurifamiliar segons planejament vigent. 

Doble filtre 1:15.000 
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9. Preus de venda dels habitatges 1:30.000 

10. Localització estimativa de les parcel·les amb HPO 1:5.000 

X. Document comprensiu 

CONCLUSIÓ 

El present document raona i justifica abastament la modificació de règim, qualificacions i usos i que 

comporta per la ciutat de Terrassa. 

En conclusió, la present Modificació del POUM té capacitat i competència per l’objectiu que 

interessa d’acord amb les determinacions exposades i es considera que està integrada per la 

documentació adequada a llur naturalesa i finalitat. 

2.2. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 

L’objectiu final d’aquesta modificació és la creació de nou habitatge amb protecció oficial en el sòl 

urbà consolidat i no consolidat afectat només per vialitat, distribuït per tots els barris de la ciutat, i 

no només en els àmbits d'actuació urbanística amb les reserves d'habitatge de protecció pública 

previstes en el planejament urbanístic vigent. 

El planejament pot preveure la distribució general de l'habitatge de protecció en sòl urbà, donant 

compliment a objectius definits en les legislacions de sòl, d'urbanisme i d'habitatge, vinculades als 

principis de desenvolupament territorial i urbà sostenibles entorn a la cohesió social necessària en 

els nuclis urbans i relacionada amb el dret a l'habitatge digne (art. 3.3.a del RDL 7/2015, art. 3.2 i 

57.6 del DL 1/2010 i art. 3 de la Llei del Dret a l'Habitatge). 

Dins del marc territorial competencial municipal, l’instrument del planejament urbanístic és l’eina 

idònia i responsable que cal activar actualment davant la greu i accelerada situació de manca 

d’habitatge assequible a la ciutat de Terrassa. La problemàtica actual de l’habitatge esdevé una 

situació de prioritat social que requereix diverses actuacions públiques decisives, entre elles 

aquesta MPOUM, que proposa una participació conjunta entre el món públic i privat, una entesa 

social i econòmica, i una implicació entre Administració pública, empreses i ciutadans.  

El planejament urbanístic, mitjançant l’instrument de la qualificació urbanística d’habitatge de 

protecció pública, total o parcial d’una edificació, permet donar resposta al Pla Local d’Habitatge 

de Terrassa, i és un dels instruments de competència municipal que pot incidir en els valors dels 

preus del sòl, i per tant és responsabilitat dels governs locals impulsar mesures d’aquesta 

naturalesa. 

L’instrument urbanístic aplicable en aquesta Modificació puntual de la normativa del POUM, és la 

potestat normativa de qualificar habitatge de protecció pública directament a partir de la 

qualificació urbanística en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de 

vialitat. 

La justificació de la proposta es fonamenta en la realitat detallada en la Memòria informativa i en la 

Memòria social del present document sobre els següents aspectes bàsics: 
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- L’objectiu de solidaritat urbana de caràcter normatiu d’assolir que el 15% dels habitatges 

principals existents estiguin destinats a polítiques socials i per tant tinguin la condició 

d’habitatge assequible. 

- Donar compliment a part de l’actuació continguda del Pla Local d’Habitatge (PLH) de la ciutat 

de Terrassa 2019-2025 referent a una de les propostes amb major acord sobre la realització 

“d’un estudi sobre com introduir la reserva del 30% d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat 

(SUC) per determinar com a on”, amb tot el contingut justificatiu i participatiu que ha suposat 

aquest document estratègic.  

- La manca d'habitatge assequible a la ciutat i la distribució irregular i poc homogènia en relació 

al conjunt dels barris de Terrassa segons s'explica en el PLH 2019-2025, enfront al principi 

reiterat en les diferents legislacions sobre el repte del dret a un habitatge digne i de la cohesió 

social en cada barri. 

- Les dades econòmiques sobre el mercat de l’habitatge continguts en els diferents documents 

d’informació i econòmics d’aquesta MPOUM. 

- El marc legal urbanístic vigent, el qual et permet incidir en el règim urbanístic del sòl, 

mitjançant la incorporació de condicions i paràmetres en la qualificació urbanística en relació a 

l'habitatge de protecció pública en les zones on l'ús característic i principal és el d'habitatge de 

tipologia plurifamiliar. 

En base als antecedents, a les motivacions i a l’anàlisi descrit a la memòria d’informació d’aquest 

document, es proposa per les qualificacions en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectades 

únicament de cessió de vials, en les que l’habitatge plurifamiliar sigui dominant, compatible o 

condicionat una nova ordenació urbanística que assoleixi els següents objectius: 

- Disposar de terrenys en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de 

vialitat amb destí a la construcció d’habitatges de protecció oficial, addicionalment als 

resultants de les reserves en els sectors de planejament derivat. 

- Distribuir l’HP de manera uniforme en el territori, evitant la seva concentració excessiva i la 

segregació territorial. 

- Disposar de terrenys qualificats com HPO en els emplaçaments necessaris i amb unes condicions 

que facin viable la seva execució. 

A partir d'aquesta realitat urbana i social l'administració local té la potestat i obligació d'impulsar 

els instruments urbanístics adequats per assolir els objectius descrits anteriorment. 

La proposta es resumeix en els següents continguts bàsics: 

- Regulació de l’ús d’habitatge en les zones de sòl urbà que admeten habitatge plurifamiliar, 

destinant un 30% del sostre urbanístic d’habitatge a habitatge de protecció pública. El 

percentatge del 30% es justifica per ser aquest un percentatge habitual les actuacions 

urbanístiques en les que es pretén una certa diversitat i barreja d’usos equilibrada entre 

habitatge lliure i habitatge protegit al mateix temps que aportar un percentatge, que sense 

posar en perill la viabilitat econòmica de les actuacions, permeti incorporar aquests nous 

habitatges protegits al conjunt de la ciutat de Terrassa. 

- Definició de les condicions de les actuacions que hauran de complir amb l’esmentada destinació 

a habitatge de protecció pública situades en aquestes zones, establint que aquestes actuacions 

tinguin més de 600 m² de sostre en les que s’admeti l’ús d’habitatge plurifamiliar, i que 
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s’aplicarà en els casos de nova actuació d’habitatge plurifamiliar que es defineixen en la norma. 

La dimensió de 600 m² ve avalada per tractar-se d’actuacions que, per la seva dimensió, es 

poden considerar grans actuacions d’habitatge, amb un caràcter marcadament plurifamiliar i 

sobre les que el 30% del sostre destinat a habitatge protegit aportarà a la ciutat, en qualsevol 

cas, un nombre d’habitatges superior a la unitat, afavorint d’aquesta manera una diversitat en 

termes d’unitats i en termes de tipologies d’habitatges plurifamiliars. 

- Els habitatges amb protecció oficial resultants d’aquesta mesura seran de caràcter genèric i 

queden subjectes als drets d’adquisició preferent a favor de l’Ajuntament de Terrassa. 

- S’exceptuen d’aquesta norma les actuacions edificatòries que es trobin en les condicions 

següents de sòl urbà consolidat: 

- Els sòls urbans consolidats procedents de l’execució de polígons d’actuació urbanística que 

en el seu moment ja varen incorporar dins de la gestió, la qualificació de sòl amb destí a 

habitatge protegit, en compliment de les determinacions de la legislació vigent. En el cas de 

parcel·les en polígons d’actuació urbanística executats i que no estiguin en un àmbit de 

modificació de POUM o de planejament derivat que contingui la reserva de HPO, si han 

incomplert els terminis d’edificació establerts pel planejament, no s’exceptuaran de la 

destinació parcial. 

- Els immobles inclosos al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-

Ambiental, així com aquells que formen part de l'Inventari del Patrimoni Cultural de 

Terrassa, sempre que l’actuació de la nova edificació formi part de la volumetria dels 

elements catalogats. 

- Es regulen els paràmetres que permetran la concreció d’aquesta mesura en les llicències 

d’actuacions edificatòries de nova actuació d’habitatge plurifamiliar i de gran actuació 

d’habitatge plurifamiliar, tal com queden definides en la present MPOUM. 

2.3. CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

Les determinacions de la present modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % 

d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat es 

concreten en les Normes urbanístiques de la present MPOUM, i el seu contingut es correspon a la 

modificació de les condicions d’ús de les qualificacions incloses en la mateixa MPOUM. 

2.3.1. DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT I INICIATIVA DE L’ACTUACIÓ 

1. L’àmbit objecte de la present MPOUM inclou els terrenys del sòl urbà consolidat i sòl urbà no 

consolidat afectat per cessions de vialitat del municipi de Terrassa on es permet l’habitatge 

plurifamiliar. En aquest sentit, inclou totes les zones on aquesta modalitat d’ús d’habitatge 

plurifamiliar està permesa. 

2. Queden exclosos d’aquest àmbit, els sòls urbans consolidats procedents de l’execució de polígons 

d’actuació urbanística que, en el seu moment, ja varen incorporar dins de la gestió, la qualificació 

de sòl amb destí a habitatge protegit, en compliment de les determinacions de la legislació vigent. 

En el cas de parcel·les en polígons d’actuació urbanística executats i que no estiguin en un àmbit de 
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modificació de POUM o de planejament derivat que contingui la reserva de HPO, si han incomplert 

els terminis d’edificació establerts pel planejament, no s’exceptuaran de la destinació parcial. 

3. Igualment queden exclosos de la present regulació, els immobles del Pla Especial de Protecció 

del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental de Terrassa, així com les parcel·les que restin 

finalment incloses en la Modificació Puntual del POUM per ampliar l’inventari del Patrimoni Cultural 

de Terrassa, que està en procés de tramitació. 

2.3.2. CRITERIS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA PROPOSTA 

1. LA LÒGICA DE L’OBTENCIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN LA CIUTAT CONSOLIDADA 

Tota proposta innovadora requereix d’una prèvia explicació de quins són els principis i filosofia que 

la sustenta. En el cas del destí parcial a habitatge de protecció pública (d’ara endavant, HP) d’un 

part del sostre en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat, la idea 

es fonamenta en la necessitat d’avançar en el model genuí d’obtenció d’HP creat en el nostre 

ordenament jurídic. 

Així, les reserves foren un mecanisme d’obtenció d’HP nascut als anys 80 i creat des del 

coneixement intrínsec de com s’executa l’urbanisme i com els preus del sòl estan predeterminats 

pel producte que d’ell es pot obtenir. Amb aquesta perspectiva, és en fase de planificació quan es 

pot incidir per aconseguir que el producte immobiliari a construir tingui un preu assequible. És 

imposant que una part del sòl haurà de destinar-se obligatòriament a HP, que es pot intervenir en la 

fixació de preus al mercat, ja que el coneixement del resultat final del producte immobiliari 

limitarà les expectatives de preu i, en conseqüència, també del preu del sòl on construir aquest 

producte. 

És important observar que amb aquesta perspectiva es feia un pas important en la planificació 

urbanística, cara a superar la visió tradicional d’un urbanisme preocupat només per les tipologies i 

la morfologia de la ciutat. Amb la nova tècnica s’incorporà una mirada que permet entendre que els 

usos i el producte immobiliari previst en el planejament tenen efectes en el mercat immobiliari i en 

la complexa realitat de la vida urbana. 

Als anys 80, aquesta concepció fou rebutjada en via judicial en base a la manca d’una expressa 

cobertura legal de la proposta. Més enllà de la suggestiva discussió sobre si les sentències dels anys 

80 serien o no avui les mateixes, un cop la societat ha pogut prendre consciència dels perniciosos 

efectes de la manca d’una política efectiva d’habitatge, el cert és que la tècnica es va anar 

consolidant a partir del seu acolliment inicial en la Llei de sòl i valoracions 8/1990 (previsions 

inconstitucionals per manca de competència del legislador estatal) i posteriorment en totes i 

cadascuna de les legislacions autonòmiques aprovades. 

Avui es tracta d’una tècnica totalment consolidada, que permet afirmar que el nostre sistema 

gaudeix d’un mecanisme d’obtenció d’habitatge a preu assequible que associa les polítiques de sòl i 

d’habitatge. No tots els països gaudeixen d’un instrument poderós com aquest. 

Tanmateix, perquè sigui possible exigir reserves per HP cal que les operacions es desenvolupin en 

sòl urbanitzable o sòl urbà no consolidat, o que es pugui tractar d’actuacions de dotació. Per tant, 

per obtenir HP en el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat en 

aplicació de les reserves, caldrà endegar operacions que puguin suposar una desconsolidació 

d’aquest sòl o que encaixin dins el concepte d’actuacions de dotació. És més, en la legislació 
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urbanística catalana es parteix explícitament de la idea que la reserva HP és només aplicable quan 

es produeixi una nova implantació de l’ús residencial. La idea és doncs que la reserva aplicada 

legalment fins l’entrada en vigor de la LDH (primer text que habilità al planejament per a la 

qualificació directa HP en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat) 

quedi vinculada a nou producte immobiliari residencial. És en la mesura que existeixi aquest nou 

producte que hi haurà l’obligació que una part del mateix es destini al “subproducte” específic HP, 

que permeti l’obtenció d’habitatges a preu assequible per a la població. 

Tanmateix, la realitat del mercat immobiliari acredita que en la ciutat construïda es produeixen 

operacions de nova construcció que generen un plusvalor indiscutible i molt elevat, de forma que 

aquest plusvalor podria també absorbir el destí parcial d’una part del sostre d’habitatge 

plurifamiliar a un producte de preu limitat. És la mateixa lògica aplicada a les reserves però es fa 

un pas més, utilitzant la qualificació directa del sòl urbà i no l’estricta reserva com a tal. 

El coneixement de la qualificació permet absorbir el destí parcial HP en l’adquisició de l’immoble, 

la construcció d’aquest i l’elaboració dels càlculs econòmics que permeten acreditar la viabilitat de 

l’operació. És a dir, si abans d’adquirir un immoble existent amb la idea d’enderrocar-lo i tornar-lo 

a construir, sabem que una part dels habitatges resultants haurà de tenir un preu limitat, no hi 

haurà cap inconvenient en termes de mercat en incorporar aquest preu final a l’operació. A l’igual 

que es produeix en la transformació de sòl, el coneixement del producte final influirà en el preu 

que s’atorgui a la matèria prima sobre la qual actuar (sòl o edificació en aquest cas), però no al 

preu del producte final, que sempre és resultat de la capacitat econòmica de la demanda.  

D’altra banda, tenir constància de que part dels habitatges seran protegits, possibilita la reducció 

dels costos de construcció adaptant en aquesta tipologia, el disseny, les instal·lacions, els materials 

i/o els acabats, per uns de més senzills. Així mateix, el coneixement del destí parcial HP permet 

adaptar les despeses generals vinculades a la promoció, com les de finançament, gestió i promoció, 

donat l’atractiu comercial del producte i la sortida a mercat molt més ràpida.  

A partir de la lògica breument explicada, el legislador català, en l’aprovació de la Llei del dret a 

l’habitatge 18/2007 (avui acollida en el TRLU), va considerar la procedència de fer un pas més enllà 

i no només reservar sòl per al seu destí parcial a HP, sinó també preveure aquest destí parcial i 

directe en les qualificacions urbanístiques de la ciutat ja construïda, per tal que es pugui obtenir HP 

un cop la vida dels edificis existents s’hagi esgotat (bé perquè s’enderroquin, bé perquè s’hi faci 

una rehabilitació integral). 

És amb aquest enfocament que per primer cop apareix la possibilitat d’obtenció d’HP en sòl urbà 

consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat en la nostra legislació, en concret 

mitjançant l’article 17.3 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge (LDH), així com l’article 66 del 

Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

La ciutat de Barcelona va ser la primera que va posar en marxa el mecanisme de la Llei del dret a 

l’habitatge, en unes condicions de notable dificultat ja que el PGM és un planejament de 1976. 

Just després de Barcelona ha estat l’Ajuntament de Sant Cugat l’interessat en trobar vies per a 

l’obtenció d’HP en el sòl consolidat, i ho ha fet mitjançant una fórmula diferent. Amb la delimitació 

d’àrees de tanteig i retracte es pretén aconseguir que la iniciativa privada es mostri favorable a 

produir HP de forma voluntària, per així desactivar l’eventual adquisició per part de l’Administració 

que derivaria de l’exercici d’un dret de tanteig i retracte. 

Terrassa té avui l’oportunitat de superar els obstacles de Barcelona i tenir en compte l’experiència 

de Sant Cugat, i elaborar una proposta solvent, valenta i alhora realista i amb ple ajust a la 
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legalitat. El POUM de Terrassa, que fou el primer aprovat sota la vigència de la Llei 2/2002, té ara 

l’opció de ser el primer que construeixi adequadament la seva adaptació al nou mecanisme 

d’obtenció d’HP en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat. A 

més, l’inicial art. 17.3 Llei dret a l’habitatge ha estat modificat per Decret Llei 17/2019 i, per tant, 

les previsions han estat incorporades a la legislació urbanística amb major detall i concreció. 

2. L’OBJECTE DE LA MESURA: OPERACIONS DE NOVA CONSTRUCCIÓ I EDIFICIS EXISTENTS 

Els supòsits específics on es pot justificar el destí HP en els edificis plurifamiliars existents del sòl 

urbà són els avui regulats en l’article 57.7 TRLU: 

a) Nova construcció o actuació, encara que conservin algun element arquitectònic d'una 

edificació anterior. Si es tracta d’una nova construcció d’un edifici preexistent, estarem davant 

d’un cas de substitució d’un edifici per un altre que ja ha desaparegut. En aquest punt, un cop 

enderrocat l’edifici anterior, no resulta difícil la defensa que el nou immoble s’haurà de 

construir ajustant-se als paràmetre del sòl aplicables ja sense l’edificació enderrocada. 

És així perquè la disconformitat de l’edifici enderrocat desapareix amb aquest enderroc, de 

manera que ja no es pot fer prevaldre amb posterioritat. Així ho raona, entre altres, la Sentència 

del Tribunal superior de justícia de Catalunya núm. 317/2015, de 4 de maig, on es reconeix que 

les obres autoritzables en el volum disconforme són limitades i no poden donar lloc a una nova 

construcció o edificació, que com a tal s’hauria de subjectar a les noves disposicions del 

planejament. 

b) Edificis existents, en cas que s’hi pretengui dur a terme: 

b.1) Obres d’ampliació. És un cas d’atribució de nou aprofitament a l’edifici, que com a tal 

es pot imposar el seu destí HP. Noti’s que el mateix article 57.5 TRLU clarifica que tota 

atribució de nous aprofitaments d’habitatge plurifamiliars pot haver-se de destinar a HP. 

Per exemple, si es permet una nova planta en un edifici, res impedeix que aquesta 

ampliació en què consisteix la nova planta hagi de destinar-se tota ella a HP, la qual cosa 

suposarà que el total immoble serà en part habitatge lliure i en part HP. 

b.2) Obres de reforma general o de gran rehabilitació. Aquest supòsit és probablement el 

més delicat d’enfrontar, en la mesura que no es preveu un nou aprofitament d’habitatge 

plurifamiliar sinó el manteniment del mateix preexistent, amb un ús disconforme (habitatge 

lliure) d’una part de l’edifici, que ha de passar a destinar-se a HP. 

Així, si no hi ha nou aprofitament d’habitatge plurifamiliar, el destí parcial HP de l’edifici 

preexistent només serà factible si es pot respectar que aquesta edificació s’ha pogut 

mantenir al llarg de tota la seva vida útil i que, per tant, cap restricció es produeix en els 

drets de la propietat. 

b.3) Obres d’ampliació o d’increment del nombre d’habitatges. Per diferenciar-ho del 

supòsit b.1), hem d’entendre que en aquell el terme “ampliació” es refereix a tot l’edifici, 

mentre que en el cas b.3) l’objecte de l’ampliació és l’habitatge/s. Aquí, novament, és 

aplicable la màxima de que nous aprofitaments d’habitatge plurifamiliars es poden haver 

de destinar a HP, la qual cosa comportarà que tot l’immoble compatibilitzi l’habitatge lliure 

i l’HP. 

En aquest cas, senzillament, el plus d’aprofitament reconegut pel pla es vincula a l’ús 

establert pel pla. 
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Per a una major clarificació i seguretat jurídica, la present MPOUM concreta que el destí parcial a 

HP serà exigible només en les anomenades noves construccions o actuacions d’habitatge 

plurifamiliars que facin més de 600 m² de sostre. Aquests es defineixen convenientment, concretant 

així quin tipus d’actuacions resten subjectes a la novetat.  

En aquest punt cal fer menció al matís que qualsevol de les actuacions anteriors haurà d’adaptar-se 

al destí parcial HP només si l’actuació edificatòria permet allotjar nous residents en els nous 

habitatges resultants. És un criteri pragmàtic que permet donar resposta als casos en què una 

comunitat de propietaris, per exemple, rehabiliti el seu edifici i precisi mantenir la totalitat de les 

unitats d’habitatge lliure existents, com també seria el cas d’un immoble que parcialment està 

ocupat per residents i es fa una nova actuació en el conjunt de l’immoble 

3. ALTRES MATISOS INCORPORATS A LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA 

És d’interès deixar constància d’altres previsions contingudes en la legislació urbanística actual, que 

també són aplicables quan es tracta de la “localització directa” de l’HP en sòl urbà consolidat i sòl 

urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat. En aquest sentit, es permet el destí parcial HP 

sense increment d’edificabilitat sempre que es respecti el següent: 

- No afectar solars reparcel·lats si encara no ha transcorregut termini d’edificació (3 anys en cas 

que el termini no estigui fixat al planejament). 

- El pla pot determinar el nombre d’habitatges resultants, però si no ho fa serà la llicència obres 

la que ho concreti. Com a condicions de la llicència s’haurà d’establir que caldrà tenir la 

qualificació provisional dels HP previstos, i que la llicència de primera ocupació haurà de ser 

després de tenir la seva qualificació definitiva. 

- No es podran afectar equidistribucions de beneficis i càrregues ja realitzades. 

- En la qualificació com a HP s’haurà de concretar si és genèrica (per a venda, arrendament o 

altres) o bé específica (només arrendament), i es podria impedir la divisió horitzontal de 

l’edifici. 

- El destí HP ha de constar en les reparcel·lacions, declaracions d’obra nova, constitució o 

modificació del règim de propietat horitzontal, per tal que consti al Registre de la Propietat. 

4. LA NECESSITAT DE JUSTIFICAR ESPECIALMENT LA PROPOSTA, TANT EN TERMES ECONÒMICS COM EN EL CONTEXT DE 

LES NECESSITATS D’HABITATGE DEL MUNICIPI 

Segons hem apuntat, el destí parcial a HP de futures edificacions en la ciutat consolidada parteix 

del coneixement que el mercat immobiliari pot absorbir noves previsions sempre que siguin 

conegudes quan es concreti l’adquisició d’un immoble per executar-hi una operació immobiliària. 

En aquest sentit, serà transcendental que la MPOUM incorpori i es fonamenti en estudis econòmics 

que acreditin que les noves exigències són efectivament absorbibles i no condueixen a la inviabilitat 

de les actuacions previsibles en l’evolució urbanística del municipi. 

Així doncs, és necessari un estudi acurat de la incidència de la nova norma sobre la realitat de 

Terrassa. També ho és que es reconegui explícitament que els nous criteris no afectaran a llicències 

ja concedides o sol·licitades abans de la seva entrada en vigor, i quedaran circumscrits a supòsits en 

els quals el destí parcial a HP pugui ésser exigit de forma realista. Sembla obvi però potser cal dir 

de forma explícita i planera que als operadors privats se’ls pot exigir tot menys perdre diners. Per 

tant, en un cas com el que ens ocupa és necessari prendre consciència d’on es troben els límits per 
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a l’aplicació d’innovacions que han de ser transformadores, sí, i alhora s’han de produir sobre una 

realitat concreta i no sobre ficcions sovint molt ideològiques i allunyades del coneixement d’aquesta 

realitat. 

A més, l’adopció de la proposta no es pot produir de forma aïllada i desconnectada de la realitat del 

municipi pel que fa a les seves polítiques d’habitatge. Així, cal tenir en compte la memòria social 

del POUM i també el Pla Local d’Habitatge de Terrassa, que incorpora la definició dels objectius de 

producció d'habitatge protegit de la ciutat, o altres tipus d'habitatge assequible. S'imposa recordar 

la doctrina jurisprudencial sobre la naturalesa i valor de les memòries del planejament urbanístic, 

que despleguen efectes vinculants respecte al compliment i les motivacions en les quals reposa el 

plantejament urbanístic. Aquesta doctrina va quedar especialment exemplificada amb la Sentència 

del Tribunal Suprem de 16 de juny de 1977, que fins i tot va donar lloc a l’atribució –per part dels 

veïns- del nom de Plaza de la Memoria Vinculante a un espai públic del barri d'Orcasitas de Madrid, 

com a mostra de la importància que aquest document havia de tenir per justificar el planejament 

urbanístic.  

A partir d’aquell moment les memòries deixaren de ser un document merament literari per passar a 

ser d'obligat compliment. Sentències com la STSJCat de 28 de desembre de 2016 apel·len a la ja 

consolidada doctrina, i entenen que la memòria és un element fonamental per evitar l'arbitrarietat, 

ja que del seu contingut ha de sorgir la motivació de les determinacions del planejament. 

En tot cas, en aquest punt convé introduir una somera reflexió entorn al fet què el segle XIX va ser 

el segle dels eixamples i el segle XX va ser el segle del les extensions, i ja és una idea compartida 

que el segle XXI ha de ser el segle del reciclatge urbà. En aquesta atenció al reciclatge urbà, les 

intervencions sobre el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat 

esdevenen claus en l'enteniment de quines han de ser les noves formes de reconstruir la ciutat, de 

forma que es garanteixi sempre un nombre suficient d'habitatges amb un preu limitat i destinats a 

les classes socials que tenen més dificultats per accedir a un habitatge lliure. 

2.3.3. CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA  

Aquesta proposta comporta la modificació de les normes urbanístiques del POUM en el terme 

municipal de Terrassa, amb la incorporació de nous articles i modificació d’altres i també 

s’afegeixen unes disposicions addicionals en referència a l’aplicació de la mesura proposada. 

La proposta concreta els següents aspectes: 

1. Regulació dels usos en les zones en les que s’admet l’habitatge plurifamiliar del sòl urbà 

consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat, de manera que s’hi incorpora 

la destinació parcial a habitatge de protecció pública quan es tracti de una nova actuació 

d’habitatge plurifamiliar de més de 600 m² de sostre en els termes de la norma, amb algunes 

excepcions i particularitats. 

2. Els mecanismes per l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat i sòl 

urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat 

3. S’afegeixen tres disposicions addicionals, sobre la mesura proposada en l’article 10 i 

concordants. 

En la regulació es vincula l’habitatge de protecció pública a la qualificació urbanística d’unes zones 

determinades, i com a tal, l’esmentada qualificació es manté al llarg de tota la vigència del 
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planejament, de forma que allà on avui és possible l’ús com a habitatge lliure, en un futur aquest 

hagi de ser compatible amb l’ús d’habitatge de protecció pública,. 

OBTENCIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA AL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT AFECTAT DE 

CESSIONS DE VIALITAT. 

La incorporació dels nous articles a les Normes urbanístiques del POUM aplicables al municipi de 

Terrassa, s’empara en el marc legal descrit i analitzat en aquesta memòria. Els apartats següents 

són la justificació tècnica de la proposta. 

 

Obtenció d’habitatge de protecció pública en actuacions edificatòries. Article 10 

L’article 10 de les normes urbanístiques regula la destinació mínima del 30% del sostre a habitatge 

de protecció pública en les zones que admeten l’ús d’habitatge plurifamiliar, segons s'introdueix en 

la regulació d'usos de cada zona. Aquesta condició s'aplica en les actuacions de nova edificació 

destinades a habitatge plurifamiliar. El percentatge del 30% es justifica per ser aquest un 

percentatge habitual les actuacions urbanístiques en les que es pretén una certa diversitat i barreja 

d’usos equilibrada entre habitatge lliure i habitatge protegit al mateix temps que aportar un 

percentatge, que sense posar en perill la viabilitat econòmica de les actuacions, permeti incorporar 

aquests nous habitatges protegits al conjunt d ela ciutat de Terrassa. 

La mesura s’estableix per a actuacions a partir de 600 m² de sostre urbanístic d’habitatge 

plurifamiliar, on s’hi desenvolupi una nova actuació d’habitatge plurifamiliar. Així, si una actuació 

edificatòria entra en els supòsits de la norma amb aquests 600 m², haurà de destinar 180 m² del 

sostre a habitatge de protecció pública, corresponents al 30% d’aquest sostre.  

La dimensió de 600 m² ve avalada per tractar-se d’actuacions que, per la seva dimensió, es poden 

considerar grans actuacions d’habitatge, amb un caràcter marcadament plurifamiliar i sobre les que 

el 30% del sostre destinat a habitatge protegit aportarà a la ciutat, en qualsevol cas, un nombre 

d’habitatges superior a la unitat, afavorint d’aquesta manera una diversitat en termes d’unitats i en 

termes de tipologies d’habitatges plurifamiliars. 

Representa, doncs, que aquesta promoció mínima, haurà de concretar en el projecte d’edificació 

quants habitatges de protecció oficial resultaran, i en quina situació dins la promoció, tenint en 

compte les característiques d’aquesta tipologia d’habitatges segons la legislació sectorial. La 

manera com s'haurà de determinar quins són els HP resultants està establerta en l’article 11 de la 

normativa. 

La destinació del 30% del sostre a habitatge de protecció pública només es farà efectiva referida a 

la superfície que formi part de l’actuació edificatòria sotmesa a llicència: 

- La determinació d’aquesta mesura en actuacions de parcel·les a partir de 600 m² de sostre que 

admeti l’ús urbanístic d’habitatge plurifamiliar, parteix de l’equilibri de dos factors que s’han de 

tenir en compte: per una banda, les característiques de densitat, estructura parcel·lària i 

edificabilitat dels teixits de Terrassa; i per l’altra, en les característiques del productes 

immobiliaris plurifamiliar que finalment materialitzaran els habitatges de protecció pública que 

derivin de l’aplicació de la mesura.  

- L’aplicació de la destinació parcial a habitatge de protecció pública s’ha de garantir de manera 

general en el sòl urbà de Terrassa, a tots els barris, sempre dins les possibilitats físiques que 

caracteritzen i enriqueixen els diferents teixits urbans que conformen aquesta ciutat diversa. Per 
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altre costat, les actuacions edificatòries subjectes a aquesta destinació parcial han de tenir una 

mida mínima per tal que les promocions d’habitatges plurifamiliars resultants resultin possibles 

tipològicament. 

El mateix article 10 de la normativa estableix que la destinació parcial del sostre urbanístic 

d’habitatge destinat a habitatge de protecció pública correspon al 30% d’aquest sostre, percentatge 

que no ultrapassa els paràmetres de reserves establertes d’habitatge de protecció pública per a les 

transformacions del sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat. D’aquesta manera, si bé la legislació 

urbanística no estableix un límit màxim de qualificació d’habitatge de protecció pública, la present 

proposta opta per equiparar els mínims a aquestes diferents situacions del sòl, atesa la necessitat 

d’activar tots els mecanismes possibles per a la creació d’habitatge assequible a la ciutat, que se 

sumin a les polítiques d’habitatge que ja té en marxa l’Ajuntament.  

Així doncs, tot i que en una ciutat consolidada com és Terrassa, els efectes d’aquest tipus de 

mesura seran més aviat reduïts en relació a l’assoliment dels objectius marcats de generació 

d’habitatge assequible, es considera important per millorar l’equilibri i la cohesió social dels barris, 

ja que en molts d’ells no hi ha gaires més possibilitats d’obtenció d’habitatge assequible. Per la 

seva banda, els estudis econòmics realitzats per a la redacció del present document validen que el 

percentatge del 30% no afecta negativament a la viabilitat de la proposta per la repercussió que 

aquesta pot arribar a tenir en les promocions immobiliàries futures.  

Altrament, a l’apartat 3 del mateix article 10, amb la finalitat de garantir que una intencionada 

desviació de les noves actuacions d’habitatge plurifamiliar procuri evitar aquest destí d’habitatge 

protegit en les actuacions de més de 600 m², s’estableix que estaran també subjectes a destinar 

sostre a habitatge de protecció pública, les actuacions de nova edificació o ampliació de l’existent 

sobre els edificis on s’hagin desenvolupat anteriorment actuacions parcials desprès de l’entrada en 

vigor d’aquestes NU i que per raó de la seva menor dimensió als 600 m², no varen destinar en el seu 

moment, el corresponent 30% al destí d’habitatge protegit. En aquests casos s’aplicarà la normativa 

de la present MPOUM, com si el conjunt sumat de les actuacions anteriors, fos una única actuació 

d’execució. S’aplicarà la mateixa mesura en les noves actuacions de canvi d’ús característic o 

principal, que es relacionen a l’apartat 2 d’aquest article quan per raó de la seva menor dimensió 

als 600 m², no varen destinar en el seu moment, el corresponent 30% al destí d’habitatge protegit. 

L’apartat 4 està destinat a matisar que les actuacions subjectes són aquelles que permetin el destí 

de l’immoble a nous residents, en els termes que estableix la legislació urbanística. 

Concreció de la destinació parcial a habitatge de protecció pública. Article 11 

En la línia de concretar de quina manera es fa efectiva l’aplicació de l’article 10, que s’ha de 

materialitzar en habitatges amb protecció oficial concrets, l’article següent de la normativa 

especifica els mecanisme pels que es concretarà la destinació de l’habitatge protegit diferenciant 

dues situacions: 

- En la mateixa finca. 

- En una finca diferent. 

En la mateixa finca avala el criteri de garantir que l’aplicació d’aquesta mesura es produeix de 

manera distribuïda al conjunt de la ciutat, sota els criteris del desenvolupament urbanístic 

sostenible per afavorir la cohesió social i la permanència de les persones residents als barris, 

s’estableix que els habitatges de protecció pública resultants de l’aplicació de l’article 10, s’ubiquin 

en la mateixa edificació objecte de l’actuació. 
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Tanmateix, s’admet la ubicació en una finca diferent, quan mitjançant un planejament derivat 

d’iniciativa privada d’àmbits discontinus, la totalitat dels habitatges de protecció pública 

corresponents al conjunt de parcel·les del sector es pugui concentrar en un sol àmbit, sempre i 

quan es garanteixi la construcció simultània de cada un d’ells. En aquest cas, es posa com a 

condició que els àmbits discontinus se situïn dins un mateix barri, que garanteix l’objectiu general 

d’aquesta proposta respecte una distribució més homogènia de l’habitatge assequible a la ciutat. 

Aquesta opció, justificable des de l’oportunitat d’una determinada operació, requerirà la 

incorporació d’un estudi econòmic que justifiqui el compliment de l’aprofitament urbanístic que ha 

atorgat el planejament general, i per tant, considerant que l’habitatge de protecció pública se situa 

en cada una de les parcel·les incloses al sector. Cal subratllar que, d’acord amb la jerarquia de 

plans que es dedueix en les determinacions de l’article 70.4 del TRLU, el planejament derivat 

sobrevingut no pot modificar els aprofitaments i càrregues urbanístiques del planejament general. 

L’apartat 3 del mateix article s’incorpora amb la finalitat de garantir la materialització i concreció 

dels habitatges amb protecció oficial resultants de les operacions subjectes a aquesta norma de 

forma que es determina que la concreció dels habitatges amb protecció oficial s’efectuarà en el 

tràmit de la llicència, la qual restarà condicionada per l’obtenció de la qualificació provisional dels 

habitatges de protecció oficial. Per verificar el compliment de la norma, s’haurà d’incloure un 

apartat específic en la memòria del projecte, on es justifiqui aquesta concreció segons el següent:  

a) Un esquema per plantes que computi la superfície de sostre edificable o construïda, d’acord 

amb l’anterior apartat 1, identificant les entitats segons usos i tipus de règim d’habitatge, i els 

elements comuns, com accessos, escales, patis i espais d’instal·lacions. El compliment de 

l’article 11. s’acredita assenyalant el 30% d’habitatge de protecció oficial de la superfície total 

esmentada, excloent la part proporcional dels elements comuns. 

b) Identificació en els plànols del projecte de les unitats d’habitatge destinats a protecció oficial 

amb la seva superfície construïda i útil, i el compliment dels respectius paràmetres específics de 

la normativa sectorial d’habitatge aplicable. 

Atès el que pot significar la present proposta en el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat 

afectat de cessions de vialitat, amb característiques concretes en diferents teixits urbans, es preveu 

en la disposició addicional segona la prohibició de realitzar parcel·lacions de terrenys que 

impossibilitin l’aplicació de la norma a les parcel·les resultants, que poguessin ser usades com a 

evasió del compliment de la destinació parcial a habitatge de protecció pública.  

Dret d’adquisició preferent. Article 12 

Analitzat el PLH de Terrassa en continguts, conclusions i propostes d’incrementar el parc 

d’habitatges protegits a la ciutat, motivat per la demanda i per l’increment de preus que ha sofert 

aquest parc d’habitatges de lloguer, justifica la norma proposada de donar opció a l’Administració 

pública de l’adquisició d’aquests habitatges resultats de protecció pública per destinar-los a règim 

de lloguer assequible. Actualment, la possibilitat d’assegurar que els habitatges de protecció 

pública estiguin en règim de lloguer, passa perquè esdevinguin de propietat pública.  

Per tal que l’Ajuntament de Terrassa pugui millorar la seva política d’habitatge i intervenir 

activament en la seva gestió, la proposta incorpora un darrer article d’aqueta secció 1bis sobre 

disposicions de l’ús d’habitatge, d’acord amb l’abast de les competències urbanístiques que se li 

atorga a l’article 2 del TRLUC. Aquest preveu que es pugui incrementar el patrimoni públic 

d’habitatge de protecció pública mitjançant el dret d’adquisició preferent dels habitatges 

resultants de l’aplicació de l’apartat 1 de l’article 11, que pot ser en favor de l’Administració, 
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regulats en la legislació sectorial d’habitatge, i l’Ajuntament de Terrassa podrà ser-ne beneficiari 

en aplicació de l’establert en l’article 87.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge. 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

La totalitat del sòl inclòs en la present MPOUM està classificat com a sòl urbà consolidat i sòl urbà 

no consolidat afectat de cessions de vialitat. 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

La present Modificació puntual del POUM incorpora la qualificació del sòls en els que el POUM 

estableix com a ús dominant, compatible o condicionat l’habitatge plurifamiliar. La present MPOUM 

no modifica les qualificacions de sòls vigents ja que el que es determina és una nova regulació 

específica per les actuacions de construcció d’habitatge plurifamiliar de més de 600 m² de sostre.  

2.3.4. AVALUACIÓ ESTIMATIVA DELS HABITATGES PROTEGITS POTENCIALS 

La mesura que s’estableix en la present MPOUM presenta una sèrie de característiques singulars que 

es relacionen a continuació: 

1. Pel que fa a l’àmbit inclou totes les qualificacions del POUM en les que l’ús d’habitatge 

plurifamiliar és dominant, compatible o condicionat. Es tracta doncs, d'una actuació estructural i 

no conjuntural, que té la voluntat en certa manera d’introduir una nova regla a la construcció de 

la ciutat i és la qualificació de sostre d’habitatge protegit en determinades actuacions d’una 

certa dimensió en termes quantitatius. La proposta és conscient que el futur de les noves ciutats 

es desenvoluparà en els propers anys més en base a actuacions sobre solars i amb llicència 

directa que no pas sobre sectors o unitat de gestió conjunta ja que d’aquesta segona modalitat 

cada cop resten menys actuacions en el teixit urbà per resoldre i les mateixes requereixen sovint 

una major inversió i despesa prèvia en costos d’urbanització que dificulten l’esforç que cal fer 

per la seva execució. 

2. Pel que fa a la dimensió, la mesura s’aplicarà sobre els actuacions d’habitatge plurifamiliar 

amb una construcció superior a 600 m² de sostre. 

3. De la determinació anterior, hauran de quedar excloses aquelles parcel·les que ja provenen 

de sectors i polígons d'actuació que ja varen fer al corresponent aportació d'habitatges protegit. 

En les cas de les actuacions de transformació conjunta que en el planejant urbanístic es 

corresponen amb el desenvolupament del planejament en els sectors dels plans derivats i la 

delimitació de les corresponents de unitats de gestió amb els polígons d’actuació, es considera 

que aquest sòls ja han esta sotmesos a processos de reserva de sostre destinats a habitatge 

assequible i per tant no correspon la seva inclusió en la present MPOUM. Altrament aquests 

sectors i polígons integren en el seu interior un equilibri de beneficis i càrregues que la 

introducció d’un nou requeriment podria arribar a descompensar el que invalidaria la 

determinació que s proposa ne la present MPOUM. 

4. Aquest és una determinació que afecta bàsicament a les normes del POUM en tant en quan 

estableix una regulació dels usos per les zones en els que s’admet com ús dominant, un ús 

compatible o un ús condicionat d’habitatge plurifamiliar. D’acord amb aquesta consideració, no 

hi ha plànols d’ordenació, ja que en aquest cas tenen un valor informatiu, ja que serveixen per 
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estimar sobre quines parcel·les, segons l’actual estructura de la divisió de la propietat del sòl, 

segons l’actual informació cadastral seria d’aplicació la nova determinació contemplada en les 

present NU. D’acord amb això, en els plànols d’informació de la sèrie 10. Localització estimativa 

de les parcel·les amb HPO, a escala 1:5.000, es dibuixen totes les parcel·les que segons la 

informació actual es poden edificar més de 600 m² i en l'acte de la llicència es concretarà 

l'obligació de la qualificació del sòl. 

5. No obstant l’anterior i dins del conjunt de parcel·les en les que segons la informació actual es 

poden edificar més de 600 m², als efectes d'avaluar el potencial impacte de la mesura s’han 

filtrat les edificacions que tenen menys de 50 anys i les que estan en propietat horitzontal, ja 

que sobre els mateixes no es probable que es produeixi una t nova edificació a curt termini. 

S’adjunta continuació un quadre general de dades sobre l’MPOUM: 

Del quadre anterior se’n poden derivar les principals afirmacions següents: 

- El nombre total de parcel·les de la ciutat de Terrassa sobre les que es pot edificar 

habitatges plurifamiliars és de 21.214 parcel·les. 

- De les parcel·les anteriors aquelles parcel·les en les que es pot edificar un sostre superior 

a 600 m² és de 3.441, el que ve a representar poc més del 16% del total de parcel·les en les 

que s’admet l’ús d’habitatge. 

Sostre residencial (m²) Sostre residencial (m²)

Nom barri Totals < 600 m²st > 600 m²st > 600 Totals < 600 m²st > 600 m²st > 600

ANTIC POBLE DE SANT PERE 149 141 8 8.141 85 84 1 675

CA N'ANGLADA 1.672 1.521 151 197.267 739 732 7 6.082

CA N'AURELL 2.769 2.332 437 513.569 1377 1296 81 74.742

CAN BOADA CASC ANTIC 457 370 87 171.413 225 223 2 1.623

CAN BOADA DEL PI 45 39 6 7.466 7 6 1 610

CAN GONTERES 0 0

CAN JOFRESA 24 12 12 85.440 0 0

CAN PALET 1.261 948 313 384.546 492 443 49 41.471

CAN PALET DE VISTA ALEGRE 14 14 0 0

CAN PALET II 33 33 34.540 0 0

CAN PARELLADA 20 1 19 139.640 0 0

CAN ROCA 117 99 18 29.942 28 28

CAN TUSELL 13 3 10 36.211 0 0

CEMENTIRI VELL 321 187 134 208.162 103 90 13 15.678

CENTRE 2.821 2.532 289 433.701 1681 1624 57 54.272

DISSEMINATS - D4 0 0

DISSEMINATS - D5 0 0

DISSEMINATS - D6 0 0

GUADALHORCE 24 24 53.562 0 0

ÈGARA 550 493 57 64.173 223 212 11 13.277

LA COGULLADA 555 472 83 117.388 277 264 13 12.228

LA MAURINA 1.106 1.019 87 137.079 527 518 9 6.895

LES ARENES -  LA GRÍPIA - CAN MONTLLOR 1.134 1.014 120 168.329 289 285 4 3.347

LES FONTS 81 64 17 29.376 52 52

MONTSERRAT 43 16 27 30.308 0 0

PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL 333 221 112 146.159 120 103 17 17.758

PLA DEL BON AIRE 23 10 13 51.010 0 0

PLA DEL BON AIRE - EL GARROT 0 0

POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA 1.558 1.393 165 269.183 594 580 14 11.117

ROC BLANC 314 264 50 126.787 124 122 2 3.733

SANT LLORENÇ 135 33 102 149.319 2 1 1 2.867

SANT PERE 1.463 1.136 327 399.075 768 687 81 74.816

SANT PERE NORD 1.941 1.654 287 334.147 924 878 46 40.874

SEGLE XX 804 695 109 173.876 512 496 16 14.636

TORRENT D'EN PERE PARRES 577 449 128 143.830 242 216 26 20.713

TORRE-SANA 479 396 83 105.558 77 71 6 4.319

VALLPARADÍS 359 245 114 141.136 133 117 16 11.864

VILARDELL 7 7 24.729

XÚQUER 12 12 39.961

21.214 17.773 3.441 4.955.023 9.601 9.128 473 433.597

Núm. Parcel·les

Sense filtre

Núm. Parcel·les

Doble filtre (antiguitat >50 anys i únic propietari)
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- Si es comptabilitzen les parcel·les que podríem considerar realment potencials en un curt o 

mig termini, és adir aquelles parcel·les amb edificacions amb una antiguitat superior a 50 

anys o que estan en mans d’un únic propietari, el nombre de parcel·les es redueix a 9.601 el 

que representa un 45,26% del total de parcel·les en les que s’admet l’ús d’habitatge. 

- Finalment, les parcel·les en mans de propietari únic i amb una antiguitat en la construcció 

superior a 50 anys, segons l’actual informació cadastral, serien 473 parcel·les que són un 

13,75% respecte les parcel·les de propietari únic i antiguitat de la construcció de més de 50 

anys i un 2,23% respecte el total de les parcel·les amb ús potencial plurifamiliar de la ciutat 

de Terrassa. Sobre les altres parcel·les difícilment es realitzaran obres de nova planta, en el 

primer cas per que encara la construcció no haurà arribar a la mitjana de la seva vida útil i 

en el segon cas perquè la divisió en mans de propietat horitzontal amb diferents propietaris 

dificulta molt aquest tipus d’actuacions. 

6. Finalment el sostre total que es pot edificar segons el planejament vigent sobre aquetes 

parcel·les que es pot edificar més de 600 m², tenen una edificació superior a 50 anys i estan en 

mans d’un únic propietari sumen un total potencial de 433.597 m² de sostre, dels que la 

destinació del 30% a HPO en resultaria un total de 130.079 m² que, si fem una estimació de 

divisió entre 80 i 90 m² per unitat d’habitatge, vindrien a donar un total aproximat entre 1.450 i 

1.625 habitatges que contribuirien al potencial assoliment de l’Objectiu de la Solidaritat Urbana 

assenyalat en aquest document  

2.4. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Com s’ha exposat amb anterioritat, respecte de la tramitació de la modificació dels instruments de 

planejament urbanístic, l’article 117.3 del RLU estableix que en aquest cas no són obligatòries les 

actuacions assenyalades en els punts b i c de l’article 101 del mateix RLU sobre l’aprovació i 

publicació del programa de participació ciutadana i la subjecció a informació pública de l’avanç de 

l’instrument de planejament. 

Tanmateix, d’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, serà necessari fer participació ciutadana 

prèvia a l’aprovació inicial o substituir-la per l’aprovació de l’avanç de pla. 

2.5. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

Respecte a la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i 

de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte del planejament que ara es tramita, 

cal esmentar el següent: 

a) La Modificació que ara es tramita és coherent amb el concepte de desenvolupament sostenible 

contingut en l’article 3 del TRLU i, de forma més particular, en els seus punts 1 i 2: 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 

territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 

preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
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culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 

també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 

afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin 

la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un 

model de territori globalment eficient. 

b) La Modificació que ara es tramita s'ajusta a les directrius per al planejament urbanístic 

contingudes en l’article 9 del TRLU i, de forma més particular, en els seus punts 1 i 3, que es 

reprodueixen a continuació. Altrament, els apartats 4, 5, 6, 7 i 8 del mateix article no són 

d’aplicació en aquest cas ja que fan referència a qüestions que no s’afecten en la present 

Modificació puntual (relació amb plans sectorials de gestió de riscos, àrees de pendent superior 

al 20%, urbanització de terrenys forestals o paisatgístics cremats, avaluació d’impacte 

ambiental, exercici d’activitats econòmiques, etc...): 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les 

determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la 

seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de 

sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl 

d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les 

prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient 

on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o 

les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn. 

Pel que fa a la inundabilitat, atès que es tracta d'un àmbit de sòl urbà, se sol·licitarà el preceptiu 

informe a l'ACA i es duran a termes les actuacions necessàries per garantir la seguretat de l'àmbit, si 

escau. 

La present Modificació compleix amb els principis anteriors ja que es redacta respectant el seguit 

de criteris ja esmentats en els antecedents i que a continuació s’invoquen: 

- Incorporar mesures específiques per tal de garantir la qualitat de vida, la sostenibilitat 

ambiental i la preservació enfront dels riscos naturals i tecnològics. 

- Utilitzar racionalment el territori i el sòl com a recurs natural no renovable; 

- Fomentar la compacitat a la ciutat i evitar la dispersió en el territori; i 

- Afavorir la cohesió social disposant l’habitatge protegit prop dels punts de centralitat de la 

ciutat i barrejats amb el teixit d’habitatge plurifamiliar de mercat lliure. 

2.6. MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE  

L'actual legislació urbanística a Catalunya (la Llei d’urbanisme de Catalunya i el seu corresponent 

Reglament), estableix la necessitat de justificar en la memòria dels documents de planejament 

urbanístic general les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible. 

La present Modificació puntual és coherent amb els principis i objectius de la Llei 9/2003, de 13 de 

juny de la mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat 
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sostenible. La mateixa Llei estableix que la mobilitat sostenible és aquella que se satisfà en un 

temps i amb un cost raonables i que minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de 

vida de les persones. Els criteris que inspiren l’esmentada Llei, i que poden ser aplicats en la 

present Modificació puntual, són: 

- La recerca d’un model de desenvolupament sostenible que permeti als ciutadans un alt nivell 

de qualitat de vida sense comprometre els recursos de les generacions futures. 

- La visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els sistemes de transport més 

sostenibles, com ara el transport públic o anar a peu o amb bicicleta, sense renunciar a la 

complementarietat del transport privat. 

- La intermodalitat com a principi per a cercar la màxima eficiència en l’aprofitament dels 

recursos de transport. 

- La seguretat integral de les persones i el respecte al medi i als seus valors. 

- La minimització del consum de recursos energètics i d’ocupació de sòl. 

Els objectius generals que inspiren la Llei de la mobilitat i que la Modificació puntual integra, fan 

referència al següent: 

a) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de 

manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixin plenament l’accessibilitat 

als llocs de treball, a les residències i als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o 

lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més segura possible. 

b) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i 

col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb 

bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils. 

c) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció no 

mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial en el medi urbà, i 

desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. 

d) Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures incentivadores i de foment 

de l’ús del transport públic i per mitjà d’actuacions dissuasives de la utilització del vehicle privat 

als centres de les ciutats. 

Els anteriors criteris i objectius estan plenament integrats en la present Modificació puntual en la 

mesura en es tracta d’una Modificació que fa una aposta per un model de ciutat compacta i diversa, 

on es minimitzen les distàncies i els recorreguts al seu interior afavorint un criteri de diversitat 

funcional en la composició de l’entramat urbà que sorgeix de l’MPOUM. 

Aquesta Modificació puntual de Pla d’ordenació urbanística municipal no comporta nova 

classificació de sòl urbà o urbanitzable ni comporta un nombre de viatges al dia superior a 5.000, 

per la qual cosa, en compliment de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 

dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada no és procedent incorporar estudi de mobilitat 

generada: 

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 
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classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de 

planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte 

que formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits: 

a) Actuacions que suposin la implantació de nous usos d’habitatge plurifamiliars fins a un 

màxim de 250 habitatges. 

b) Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una 

superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb 

l'article 3.3 d'aquest Decret. 

c) Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins 

a 5 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest 

Decret. 

3.3 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes 

següents: 

a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular. 

b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a 

tenir la consideració d'implantació singular. 

c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents. 

3.4 Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars: 

a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 

5.000 m². 

b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m². 

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 

persones. 

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 

e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 

f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 

g) Altres implantacions que puguin generar, de forma recurrent, un nombre de viatges al dia 

superior a 5.000. 

El càlcul dels nous desplaçaments generats en l’àmbit es realitza d’acord a l’annex 1 del Decret 

344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i pel 

cas que ens ocupa no és necessari l’estudi de mobilitat generada ja que la present modificació no 

incrementa la densitat actual del teixit d’habitatge plurifamiliar de Terrassa, ja que el que fa es 

que una part del sostre d el’0habitatge plurifamiliar destinada a habitatge lliure el passa a 

habitatge protegit en alguna d eles seves modalitats vigents. 

Finalment esmentar que, no és necessari cap aportació econòmica al transport públic ja que la 

xarxa existent és suficient i de la present Modificació no es desprèn la generació de cap dèficit 

d’explotació del transport públic en superfície (annex 4 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 

regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada). 
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2.7. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

El TRLU estableix a l'article 59.3.d) l’obligatorietat d’incorporar a la documentació dels plans 

d’ordenació urbanística municipal i les seves modificacions, 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.  

La modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal té caràcter normatiu i no requereix de 

recursos públics. En aquest cas, l’Informe de Sostenibilitat Econòmica es centra a analitzar la 

repercussió que la modificació té sobre els ingressos i pressupostos municipals.  

A continuació s’analitza l’impacte que es pot produir en les hisendes públiques conseqüència de la 

diferent recaptació a través de diferents impostos locals després de l’entrada en vigor de la present 

modificació. 

2.7.1 IMPACTE DE LA MESURA SOBRE EL CONJUNT DEL MUNICIPI 

Per determinar l’impacte econòmic que la mesura produeix en les finances públiques, en primer lloc 

cal definir quin pes té aquesta sobre el conjunt del municipi. 

La següent taula mostra el sostre teòric del planejament a les zones analitzades i el potencial 

d’aquest on es pot implantar la mesura: 

PES MESURA AL CONJUNT DEL MUNICIPI
St total 

(m²)

St proposta

(m²)
% zona inclosa

Z.1 (Centre) 884.361 54.272 6,14%

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 697.681 45.975 6,59%

Z.3 (Ca n'Anglada) 312.979 6.082 1,94%

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 281.928 4.319 1,53%

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 333.684 0 0,00%

Z.6 (Can Palet) 698.936 41.471 5,93%

Z.7 (Segle XX) 316.815 14.636 4,62%

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 765.866 22.856 2,98%

Z.9 (Ca n'Aurell) 1.115.801 74.742 6,70%

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 673 0 0,00%

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 169.171 0 0,00%

Z.12 (Can boada) 240.435 2.233 0,93%

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 973.478 95.529 9,81%

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 616.867 11.117 1,80%

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 251.625 2.867 1,14%

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 798.427 54.151 6,78%

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 392.233 3.347 0,85%

8.850.960 433.597 4,90%
 

 

El sostre sobre el que s’implantarà la mesura és inferior al 5% del total teòric de sostre d’habitatge 

plurifamiliar de la població. Cal aclarir que sobre aquest sostre únicament el 30% estarà destinat a 

habitatge protegit. Per tant, el percentatge resultant de nou sostre protegit que comportarà 

l’aplicació d’aquesta modificació és de 1,47%. 
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2.7.2 EFECTES SOBRE LA RECAPTACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 

Pel que fa a la recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI), hi haurà una repercussió a la baixa en 

els ingressos, que es produirà en la mesura que es creïn habitatges amb protecció oficial, ja que 

aquests poden gaudir d’una bonificació de la quota de l’IBI. 

La Direcció General del Cadastre va realitzar la revisió dels valors cadastrals a Terrassa l’any 2017. 

El resultat final situa els valors cadastrals al voltant del 50% del seu valor de mercat. Aquests valors 

serveixen de base per calcular l'IBI i altres tributs. 

Legalment cal procedir a la revisió de la ponència de valors cada 10 anys però l’anterior cop que es 

va fer aquesta revisió a Terrassa va ser el 1996. Des aleshores, en dos cops s'havia plantejat fer-la 

(el 2007 i el 2012), però es va desestimat, tant per l'Ajuntament com pel Ministeri, pels elevadíssims 

impactes que s'haguessin produït. 

Es va procedir a la revisió el 2017, degut a que el mercat va deixat de caure, a que el ritme de 

transmissions va incrementar notablement i que la tendència dels preus era a l'alça. 

La qualificació d’habitatge amb protecció oficial, a efectes de valoració cadastral, es corregeix amb 

un coeficient reductor d’un 0,7 sobre el valor del sòl però no de l’edificació. Però als efectes 

d’aquesta modificació sobre el valor cadastral, segons la metodologia actual, no seran immediats, 

ja que els valors són fixats per l’actual ponència fins a la propera revisió. 

En quan al valor de la construcció, la possible incidència que pugui tenir en els habitatges d’HPO es 

considera seguidament en el càlcul de l’impacte econòmic de l’IBI. La bonificació de la quota 

íntegra d’IBI per HPO és la següent: 

- Una bonificació del 50% en la quota de l'impost durant els tres períodes impositius següents al 

de l'atorgament de la qualificació definitiva. 

- Un cop transcorregut el termini de tres anys indicat, un a bonificació del 50% al quart exercici 

impositiu. 

- Una bonificació del 30% al cinquè exercici impositiu. 

- Una bonificació del 10% al sisè exercici impositiu. 

- De forma no acumulativa amb la bonificació anterior, podran gaudir de bonificació del 30%, 40% 

o 50%, el quart període impositiu i següents, fins un màxim de 10 a partir de la qualificació 

definitiva d’habitatge de protecció oficial, en funció de la renda dels seus residents i la seva 

situació patrimonial. 

Si considerem els 6 primers anys d’aplicació de la norma, en resulta una mitjana de reducció anual 

del 40% de l’impost de l’IBI. Aquesta reducció s’aplicaria únicament sobre el 30% del sostre. Per 

tant, la reducció anual de l’IBI sobre el total del sostre seria de 12%, per un període de 6 anys. 

Per tant, la reducció que suposaria en la captació d’IBI correspondria a la bonificació del 40% del 

1,47% del IBI del municipi, o el que és el mateix, una reducció del 0,59% del total. 

Es considera un valor irrellevant que no ha de suposar un esforç econòmic per l’administració. 

2.7.3 EFECTES SOBRE LA RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES  

En relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), cal tenir en compte que no hi 

haurà una repercussió a la baixa dels ingressos sobre aquest impost, atès que no es produirà un 
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increment de les bonificacions sol·licitades. Els següents casos poden optar a bonificacions d’aquest 

import: 

- Les construccions, instal·lacions o obres considerades de públic interès gaudiran d’una 

bonificació del 95%. Aquestes incloent els habitatges de protecció oficial executats per iniciativa 

pública quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida a règim de 

protecció oficial. 

- Les construccions, instal·lacions o obres referents a habitatges de protecció oficial o habitatges 

declarats protegits gaudiran d’una bonificació del 50% quan més del 80% de la superfície 

destinada a habitatge estigui acollida a règim de protecció oficial. 

La mesura contempla la implantació d’habitatge protegit en un 30% de l’edifici, per la qual els 

potencials habitatges no donen compliments als requisits necessaris per a la bonificació.  

2.7.4 EFECTES SOBRE LA RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 

La base imposable d’aquest impost (IIVTNU) parteix del valor cadastral del sòl i es pondera en 

funció del nombre d’anys transcorreguts (amb el límit de 20 anys) entre la data d’adquisició i la 

data de transmissió, i en funció d’un coeficient que varia, principalment, atenent al període de 

generació d’aquest increment del valor. 

Per tant, no es preveu cap repercussió rellevant en la captació d’aquest impost, atès que el valor 

cadastral de sòl està fixat a la ponència de valors i no hi ha beneficis fiscals per aquest motiu. 

2.8. JUSTIFICACIÓ D’ALTRES REQUERIMENTS 

L’article 96 del TRLU determina que la modificació de les figures de planejament urbanístic se 

subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 

s’estableixen a l’article 117.3 del RLU, i les particularitats establertes en el propi article 96 del 

TRLU i en els articles 97 a 100 del mateix text legal, en allò que els hi sigui d’aplicació. 

En base a les modificacions que comporta el present document, caldrà donar compliment als 

requeriments següents. 

NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 

Segons disposa l’article 97.1 del TRLUC i l’article 118.1.a) del RLU, la modificació d’una figura de 

planejament ha de raonar i justificar la necessitat de la seva iniciativa, i l’oportunitat i 

conveniència de les noves determinacions amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

La present proposta de modificació puntual del POUM per a la incorporació en el planejament 

urbanístic de la qualificació adequada que permeti l’obtenció d’un 30% del sostre d’habitatge 

plurifamiliar en el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat destinat 

a habitatge social de protecció pública s’emmarca en l’estratègia de l’Ajuntament de Terrassa de 

millorar l’accés al habitatge assequible pel conjunt d el seva ciutadania tal i com va quedar ja 

recollit en el recent Pla Local de l’Habitatge 2019-2025 de recent aprovació. 

En aquest sentit, les actuacions urbanístiques d’aquesta modificació s’encaminen a: 
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- Ampliar el parc públic de la ciutat per la seva insuficiència per donar resposta a les necessitats 

de la població. 

- Millorar la distribució de l’habitatge amb protecció oficial en el conjunt de la ciutat donat que 

actualment tant el parc existent, com el parc previst es concentra principalment en una sèrie de 

districtes. 

- Incrementar les previsions d’habitatge assequible en operacions en sòl urbà consolidat i sòl 

urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat. 

- Impulsar estratègies que permetin generar nou habitatge protegit mitjançant la compleció i 

optimització del teixit urbà existent. 

Per tot l’exposat anteriorment, es considera que es justifica l’interès públic d’aquesta Modificació i 

es legitima la seva conveniència. 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROJECCIÓ ADEQUADA DELS INTERESSOS PÚBLICS 

L’article 97.2 del TRLU estableix els casos que, per no raonar i justificar adequadament la 

necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 

privats concurrents, han de valorar-se negativament les propostes de modificació, 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 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 el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi ha 

una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits contemplats 

en l’article 97.2 bis del TRLU: 

a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb 

relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes 

o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics 

generals o locals. 

b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls qualificats de 

sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels 

estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipament se substitueixi per 

la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. 
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c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat pública, 

no es poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels 

usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls ja eren de titularitat pública s’ha de garantir 

aquesta titularitat per als nous terrenys que es proposa de qualificar d’equipaments abans que 

la modificació sigui executiva. 

d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls 

qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment 

justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents: 

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les 

necessitats. 

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la 

qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de 

titularitat pública. 

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic 

públic. 

e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja són de 

titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat 

privada, la modificació ha de garantir la titularitat pública dels sòls abans que la modificació 

sigui executiva. 

Al respecte dels criteris establerts a l’article 97.2 indicar que: 

- Als sòls objecte de modificació no s’hi ha adjudicat la concessió de la gestió urbanística ni són 

de titularitat privada que en els darrers cinc anys hagin format part d’un patrimoni públic de sòl 

i habitatge. 

- La modificació proposada és coherent amb el model d’ordenació establert a nivell global pel 

POUM, mentre que a nivell d’àmbit l’ajusta i millora d’acord amb els criteris exposats en la 

present memòria. 

- La modificació proposada no entra en contradicció amb els criteris del desenvolupament 

urbanístic sostenible tal com s’expressa abastament en el desenvolupament de la present 

memòria i més concretament en el seu punt 2.5. 

- La modificació proposada no suposa una actuació excepcional en relació amb el planejament 

territorial. 

Al respecte dels diferents supòsits assenyalats en la legislació vigent respecte la justificació de la 

projecció adequada dels interessos públics en la present modificació puntual, es justifiquen a 

continuació els diferents supòsits: 

- La present modificació no disminueix la superfície ni la funcionalitat dels espais lliures, les 

zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic vigent com a 

sistemes urbanístics generals o locals. 

- La present modificació no afecta sòls inclosos en un àmbit d’actuació urbanística. 

En relació a la legislació vigent senyalar:  

L'art. 97.2bis b) TRLU estableix que no es poden reduir a l'àmbit de sistemes d'espais lliures 

públics o sistemes d'equipaments públics en compliment dels estàndards mínims legals. 
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L'àmbit és actualment un àmbit de sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions 

de vialitat, i per tant, com a tal, no té definit cap estàndard mínim. 

En aquest sentit, cal recordar que al punt d) de l'art. 97 TRLU s'estableix que: 

d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls 

qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment 

justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents:  

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les 

necessitats.  

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la 

qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de 

titularitat pública.  

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic 

públic. 

D'acord amb aquest article, es pot afirmar que la present MPOUM no modifica en res la dimensió 

dels sòls destinats a sistemes ni de zones verdes ni d’equipaments públics. 

RESERVES PER A SISTEMES URBANÍSTICS I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'ART. 98 TRLU 

En tant que aquesta Modificació puntual no comporta un increment de sostre edificable en relació al 

previst pel planejament vigent, en aplicació de l’apartat 1 de l’article 100 del TRLUC, aquesta 

tampoc ha d’incorporar una reserva mínima de sòl per a zones verdes i espais lliures públics, a raó 

de 20 m²sòl per cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre destinat a 

altres usos. 

Igualment, en tant que no comporta transformació d’usos previstos pel planejament vigent amb 

destí a habitatge, en aplicació de l’apartat 3 de l’article 100 del TRLUC, no s’ha d’incorporar una 

reserva mínima de sòl per a zones verdes i espais lliures públics, a raó de 22,5 m²sòl per cada 100 

m² de sostre residencial. 

En relació al sostre potencial del planejament vigent, la present modificació manté el sostre 

existent en el POUM vigent. 

AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ 

D’acord amb l’article 76.3 del RLU caldrà incloure una avaluació econòmica i financera del Pla que 

contingui l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter 

públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del Pla, les previsions de finançament 

públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del Pla. 

L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació forma part, com a separata, de l’apartat VI. 

Agenda i avaluació econòmica i financera que forma part de la documentació d’aquesta Modificació. 

INFORME DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 

En tant que les determinacions del POUM a modificar tenen una vigència superior a cinc anys, 

aquesta Modificació puntual no requereix l’informe previ favorable de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità que s’estableix a l’article 99.2.a) del TRLU. 
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AVALUACIÓ SOBRE LES RESTRICCIONS A L’EXERCICI DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

D’acord amb la Disposició final tercera de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

d’impuls de l’activitat econòmica, les modificacions dels plans urbanístics i de les ordenances 

municipals sobre edificació i ús del sòl no adaptats al que disposa l’article 22.1 que s’aprovin 

inicialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, sempre que pel contingut de la modificació 

sigui factible, han d’incorporar a la memòria una avaluació a l’efecte de determinar si contenen 

alguna restricció a l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que no compleixi les 

condicions exigides per la Directiva de serveis i la normativa de transposició i, si escau, eliminar-la. 

La modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social de protecció pública 

en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat no limita la instal·lació i l’exercici de les activitats 

econòmiques en el seu àmbit, mitjançant la seva consideració com a ús principal o compatible ja 

que aquesta MPOUM no té incidència en la regulació vigents d eles les activitats econòmiques. 

Així doncs, es considera que la present modificació no comporta cap restricció remarcable a les 

activitats econòmiques, ja que no incideix sobre les mateixes en totes les zones de l’àmbit 

delimitat. 

TRACTAMENT DEL PATRIMONI 

L'ordenació proposada té en compte el patrimoni de la ciutat de Terrassa en la mesura que els 

valors patrimonials resten preservats en la present MPOUM ja que quedaran exclosos de la present 

regulació, els immobles inclosos al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-

Ambiental així com aquells que formen part de l'inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa, 

sempre que l’actuació de la nova edificació formi part de la volumetria dels elements catalogats 

2.9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 

A continuació es proposa el nou redactat normatiu indicat en lletres de color blau subratllades amb 

color gris, i en color vermell i tatxat, el text normatiu que es proposa eliminar: 

Art. 80.- Condicions d'ús de les zones A1.0, A1.1, A.1.2 i A1.3 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 
 
  

A1.0 Nucli   Històric 
 

A1.1 Nucli St. Pere 
 

A1.2 Eixampla Centre 
 

A.1.3 Àmbit puntual 
 Habitatge unifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant 

 Habitatge bifamiliar Dominant Dominant Dominant Compatible 

 Habitatge plurifamiliar Compatible Compatible Compatible Compatible 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Compatible Compatible Compatible Compatible 

Comercial     

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Condicionat Condicionat Compatible Compatible 

Industrial     
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A1.0 Nucli   Històric 

 
A1.1 Nucli St. Pere 

 
A1.2 Eixampla Centre 

 
A.1.3 Àmbit puntual 

 Indústria integrada Condicionat 
1  

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

 Indústria urbana Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Condicionat Condicionat 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu     

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Incompatible Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

Amb la finalitat de garantir la predominància de l’ús familiar, hom podrà formular plans especials 

que limitin la implantació dels usos d’habitatge plurifamiliar. 

En les zones A1.0, A1.1, A1.2 i A1.3 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest 

codi A1, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre 

d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i 

següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social 

de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta 

condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de 

l’esmentada Modificació puntual. 

Condicions particulars de l’ús d’oficines: 

Es restringeixen per al cas concret de les activitats corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi, altres 

Entitats Financeres, Entitats Asseguradores, Serveis d'intermediació Immobiliària ,consultoris i 

despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal, admetent les noves implantacions 

a les plantes pis dels edificis i prohibint la nova implantació de les mateixes en les plantes baixes; 

dins de l'àmbit del Centre històric peatonal que inclou els següents carrers i places: 

- Carrer de Baix 

- Plaça de Bastard 

- Carrer del Cardaire 

- Carrer Cremat. 

- Carrer de l'Església 

- Placeta de la Font Trobada 
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- Carrer de la Font Vella. 

- Carrer de Gaudí. 

- Carrer dels Gavatxons. 

- Carrer de la Goleta. 

- Carrer de Jaume Cantarer 

- Carrer de Joan Coromines 

- Carrer Major (tram peatonal entre C/ Unió i Plaça Vella) 

- Raval de Montserrat. 

- Carrer de Mosterol 

- Carrer de la Palla. 

- Carrer de les Parres 

- Carrer del Portal Nou. 

- Plaça de Salvador Espriu 

- Carrer de Sant Pere. 

- Passatge de Tete Montoliu 

- Carrer de la Unió 

- Carrer Iscle Soler (tram peatonal entre C/ Unió i C/ Cisterna) 

- Plaça Vella. 

- Carrer de la Vila Nova 

Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la seva 

longitud de façana de contacte amb l'exterior, amb front a algun dels carrers relacionats. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A1. Per a nous centres de culte o  

ampliacions dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena 

del Capítol II del Títol III de les Normes Urbanístiques que regulen l’ús religiós (Modificació puntual 

del POUM per a la implantació dels centres de Culte). 

Art. 93.- Condicions d'ús de les zones A2.0, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 i A.2.8 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
 A2.0 Illa 

homogènia 
A2.1 Illes de 

fronts 
discontinus 

A2.2 Illa de 
fondària 

reduïda t.1  

A2.3 Illa de 
fondària 

reduïda t.2 

A2.4 Fronts 
Vallparadís 

A2.5 Fronts 
Vallparadís 

Nord 

A2.6 
Campus 

A2.7 Can Roca A2.8 Fronts 
d’especial 
singularitat 

Habitatge          

 Habitatge unifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Condicionat Condicionat Condicionat 

 Habitatge 
plurifamiliar 

Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat Incompatible Compatible 

Comercial          
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 A2.0 Illa 
homogènia 

A2.1 Illes de 
fronts 

discontinus 

A2.2 Illa de 
fondària 

reduïda t.1  

A2.3 Illa de 
fondària 

reduïda t.2 

A2.4 Fronts 
Vallparadís 

A2.5 Fronts 
Vallparadís 

Nord 

A2.6 
Campus 

A2.7 Can Roca A2.8 Fronts 
d’especial 
singularitat 

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial          

 Indústria integrada Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

 Indústria urbana Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu          

Recreatiu cultural i 
social 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de 
restauració 

Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 

 

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

En les zones A2.0, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 i A2.8 i totes les zones i subzones 

desenvolupades amb base a aquest codi A2, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a 

habitatge de protecció pública, del sostre d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les 

condicions que es regulen en l’Article 10. i següents de les NU de la Modificació puntual del POUM 

per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i 

no consolidat. El compliment d’aquesta condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 

sobre àmbit territorial de les NU de l’esmentada Modificació puntual. 

Condicions particulars dels usos d’habitatge i aparcament condicionats: 

En aquells carrers i/o trams d’altres carrers que venen definits com a eixos cívics i comercials 

definits en els plànols de Zones, sistemes i sectors de planejament, així com a la zona de Fronts 

d’especial singularitat en illa homogènia (A2.8), es prohibeix l’ús de l’habitatge, unifamiliar, 

bifamiliar o plurifamiliar, així com el d’aparcament, en aquella part principal de la planta baixa que 

està en contacte amb el carrer, equivalent com a mínim al cinquanta per cent (50%) de la superfície 

en planta de l’edifici compresa dins de la fondària edificable, de tal manera que sobre aquesta 

façana es recomana la implantació d’activitats comercials i econòmiques. 

Condicions particulars de l’ús d’oficina: 

Es restringeixen per al cas concret de les activitats corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi, altres 

Entitats Financeres, Entitats Asseguradores, Serveis d'intermediació Immobiliària, consultoris i 
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despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal, admetent les noves implantacions 

a les plantes pis dels edificis i prohibint la nova implantació de les mateixes en les plantes baixes; 

en els trams peatonals de carrers inclosos en els eixos comercials expressament definits en el 

Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). 

Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la seva 

longitud de façana de contacte amb l'exterior, amb front a algun dels carrers peatonals esmentats. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A2. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. 

Art. 102.- Condicions d'ús de les zones A3.0, A3.1, A3.2, A3.3 i A3.4 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A3.0 Illa tancada 
 

A3.1 Torressana 
 

A3.2 Fronts 
Reculats 

 
A3.3 St. Joan de 

Les Fonts 

 
A3.4 Fronts 
d’especial 

singularitat en illa 
tancada 

Habitatge      

 Habitatge unifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Condicionat Incompatible Incompatible Condicionat Condicionat 

Comercial      

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial      

 Indústria integrada Condicionat 1 Condicionat 1 Condicionat 1 Condicionat 1 Condicionat 1 

 Indústria urbana Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu      

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 



 II. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. DOCUMENTS D’ORDENACIÓ 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A L’OBTENCIÓ DEL 30 % D’HABITATGE SOCIAL DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ÀMBITS DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT 66 

  
A3.0 Illa tancada 

 
A3.1 Torressana 

 
A3.2 Fronts 

Reculats 

 
A3.3 St. Joan de 

Les Fonts 

 
A3.4 Fronts 
d’especial 

singularitat en illa 
tancada 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

En les zones A3.0, A3.1, A3.2, A3.3 i A3.4. i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a 

aquest codi A3, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, 

del sostre d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en 

l’Article 10. i següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % 

d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El 

compliment d’aquesta condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit 

territorial de les NU de l’esmentada Modificació puntual. 

Condicions particulars dels usos d’habitatge i aparcament condicionats: 

1.  Habitatge plurifamiliar. S'obliga a habitatge unifamiliar quan, per la disposició de la superfície 

del solar, no es pugui aprofitar aquest per a habitatge plurifamiliar, en particular en el supòsits 

d'incompliment de la façana mínima de sis metres (6 m), de profunditat edificable inferior a vuit 

metres (8 m) i d'impossibilitat d'inscriure els celoberts i les escales comunes. 

2. En aquells carrers i/o trams d’altres carrers que venen definits com a eixos cívics i comercials 

definits en els plànols de Zones, sistemes i sectors de planejament, així com a la zona de Fronts 

d’especial singularitat en illa tancada (A3.4), es prohibeix l’ús de l’habitatge, unifamiliar, bifamiliar 

o plurifamiliar, així com el d’aparcament, en aquella part principal de la planta baixa que està en 

contacte amb el carrer, equivalent com a mínim al cinquanta per cent (50%) de la superfície en 

planta de l’edifici compresa dins de la fondària edificable, de tal manera que sobre aquesta façana 

es recomana la implantació d’activitats comercials i econòmiques. 

3. L’ús de garatge només es podrà instal·lar dintre de l'espai edificable permès. Per sobre de 

l'alçada reguladora no és permesa la seva instal·lació.  

Condicions particulars de l’ús d’oficina: 

Es restringeixen per al cas concret de les activitats corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi, altres 

Entitats Financeres, Entitats Asseguradores, Serveis d'intermediació Immobiliària, consultoris i 

despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal, admetent les noves implantacions 

a les plantes pis dels edificis i prohibint la nova implantació de les mateixes en les plantes baixes; 

en els trams peatonals de carrers inclosos en els eixos comercials expressament definits en el 

Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). 

Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la seva 

longitud de façana de contacte amb l'exterior, amb front a algun dels carrers peatonals esmentats. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A3. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. 

Art. 111.- Condicions d'ús de les zones A4.0, A4.1, A4.2, A4.3 i A4.4 
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Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A4.0 Illa Oberta 
 

A4.1 Can Roca I 
 

A4.2 Can Roca II 
 

A.4.3 Roc Blanc 
 

A4.4 Peces Menors 
Habitatge      

 Habitatge unifamiliar Condicionat Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Condicionat Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Comercial      

 Comerç petit Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial      

 Indústria integrada Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 

 Indústria urbana Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu      

Recreatiu cultural Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 

Condicions particulars d’ús 

A4.1 Illa oberta Can Roca I.  

No s'admet l'ús d'habitatge en planta baixa en els tipus d'edificació (a), (d) i (c).  

A4.3 Illa oberta Roc Blanc. 

No s'admet l'ús d'habitatge en planta baixa en els tipus d'edificació (a), (b) i (c), llevat en les 

semi-illes Sud del tipus (a). 

A4.4 Illa oberta peces menors. 

1. Grípia II-Torressana-Montserrat 

L'ús comercial obligatori en planta baixa és compatible amb tots els usos, llevat dels usos 

d'habitatge i residencial que estaran prohibits. 
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La localització de l'ús comercial a la unitat de zona XII podrà situar-se dins de I'illa de la 

forma més convenient a les característiques del projecte constructiu.  

2. Àmbit Sector Montserrat 

En aquesta zona són admesos els usos comercial i oficines limitat a les plantes baixes i al 

primer pis quan aquest formi una unitat amb la planta baixa.   

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

En les zones A4.0, A4.1, A4.2, A4.3 i A4.4. i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a 

aquest codi A4, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, 

del sostre d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en 

l’Article 10. i següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % 

d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El 

compliment d’aquesta condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit 

territorial de les NU de l’esmentada Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A4. Per a nous centres de culte o  

ampliacions dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena 

del Capítol II el Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la 

implantació dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. 

Art. 130.- Condicions d'ús de les zones A5.0, A5.1, A5.2, A5.3 i A5.4.  

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A5.0 Ciutat Jardí 
 

A5.1 Parcel.la 
Mitjana 

 
A5.2 Parcel.la Gran 

 
A.5.3 Edificació en 

filera 

 
A.5.4 Bloc Aïllat 

Habitatge      

 Habitatge unifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge plurifamiliar Incompatible Incompatible Incompatible Compatible Dominant 

Residencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hoteler Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Comercial      

 Comerç petit Incompatible Condicionat Incompatible Condicionat Compatible 

 Comerç mitjà Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial      

 Indústria integrada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 1 

 Indústria urbana Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 1 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Incompatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu      

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 
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A5.0 Ciutat Jardí 

 
A5.1 Parcel.la 

Mitjana 

 
A5.2 Parcel.la Gran 

 
A.5.3 Edificació en 

filera 

 
A.5.4 Bloc Aïllat 

Recreatiu musical Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Incompatible Condicionat 4 Condicionat  4  Condicionat  4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 

Condicions particulars de l’ús residencial: 

L’ús residencial ve condicionat en funció de la disposició d’una superfície mínima de parcel·la de 

vuit-cents metres quadrats (800 m²), en aquelles zones a on la superfície mínima sigui igual o 

inferior a aquesta. 

En les zones A5.3 i A5.4 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest codi A5, 

s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre 

d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i 

següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social 

de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta 

condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de 

l’esmentada Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A5. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. Només es permeten nous centres de culte de 

categoria 1, de menys de 50 persones d'aforament.  

En centres de culte de categoria 1, d’aforament inferior a 50 persones: 

a) En sòls qualificats d’equipament i de zona: 

• Es poden implantar en tots els vials. 

• Es poden ubicar en la situació relativa 2 (activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges, 

amb accés independent). 

• No es poden ubicar dins l’àmbit d’afectació de la LAMIRSA. 

• No cal: 

o Preveure aparcament. 

o Estudi de la mobilitat generada. 

o Vestíbul. 

b) En sòls qualificats d’equipament: 

• És necessari un Pla Especial per a la concreció de l’ús. 
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• S’han d’emplaçar en sòls qualificats com a altres equipaments, clau E.10. 

c) En sòls qualificats de zona: 

• Es poden emplaçar en totes les zones excepte A.9, A.12 i casos especials d’A.8. 

• Han d’incorporar un estudi de la mobilitat simplificada. 

Art. 136.- Condicions d'ús de les zones A6.0, A6.1, A6.2, A6.3 i A6.0.4 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A6.0 Ordenació 
Específica 

 
A6.1 Ordenacions 

Sectors Urbans 

 
A6.2 Ordenació Can 

Roca II 

 
A6.3 Ordenació  

Rambleta del Pare 
Alegre  

 
A6.3.a Ordenació 

Específica 

 
A6.0.4  

Habitatge       

 Habitatge unifamiliar Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Compatible Compatible 

 Habitatge bifamiliar Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Compatible Compatible 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Condicionat Compatible Compatible Compatible Condicionat Condicionat 

Hoteler Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat Condicionat Condicionat 

Comercial       

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Compatible Compatible Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial       

 Indústria integrada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria urbana Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu       

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Incompatible Condicionat Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Condicions particulars de l’ús residencial: 

En les zones A6.0, A6.1, i A6.2 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest codi 

A6, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre 

d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i 

següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social 
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de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta 

condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de 

l’esmentada Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A6. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós.  

Art. 149.- Condicions d'ús de les zones A7.0, A7.1 i A7.2 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A7.0 ACMU 
 

A7.1 Noves 
Ordenacions 

 
A7.2 Ordenacions 

Consolidades 
Habitatge    

 Habitatge unifamiliar Incompatible Incompatible Incompatible 

 Habitatge bifamiliar Incompatible Incompatible Incompatible 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Compatible Condicionat Incompatible 

Comercial    

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Compatible Compatible Compatible 

 Comerç gran Condicionat Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible 

Industrial    

 Indústria integrada Condicionat 1 Incompatible Incompatible 

 Indústria urbana Condicionat 2 Incompatible Incompatible 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Incompatible 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu    

Recreatiu cultural Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Incompatible Incompatible 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Incompatible Incompatible Incompatible 

Condicions particulars de l’ús residencial: 
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En la zona A7.2 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest codi A7, s’aplicarà la 

destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre d’habitatge 

plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i següents de 

les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social de protecció 

pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta condició només 

s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de l’esmentada 

Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A7. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús. 
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CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.  Objecte del Modificació puntual del POUM 

L’objecte d’aquesta modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social de 

protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat és establir una regulació 

específica per al municipi de Terrassa relativa a l’ús d’habitatge, complementària de les 

determinacions de les normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal, que permeti 

l’obtenció d’habitatge de protecció pública per a subvenir a les necessitats de la població 

detectades en els plans locals d’habitatge. Les raons que avalen l’aplicació d’aquesta mesura, es 

justifiquen extensament en la memòria del present document urbanístic i són coherents amb les 

determinacions del Pla Local de l’Habitatge de la ciutat de Terrassa aprovat recentment. 

Article 2.  Àmbit territorial 

1. L’àmbit objecte de la present MPOUM inclou els terrenys del sòl urbà consolidat i sòl urbà no 

consolidat afectat per cessions de vialitat del municipi de Terrassa on es permet l’habitatge 

plurifamiliar. De manera particular, la modificació puntual que ara es tramita, afecta aquells sòls 

sobre els que el planejament vigent en determina l’ús d’habitatge plurifamiliar com a dominant, 

compatible o condicionat en sòl urbà consolidat o sòl urbà no consolidat afectat per cessions de 

vialitat, i això es correspon amb les zones següents: 

- Zona A1.0. Nucli Històric. Inclou A1.0, A1.1, A1.2 i A1.3. 

- Zona A2.0. Illa Homogènia. Inclou A2.0, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 i A2.8. 

- Zona A3.0. Illa Tancada. Inclou A3.0, A3.1, A3.2, A3.3 i A3.4. 

- Zona A4.0. Illa Oberta. Inclou A4.0, A4.1, A4.2, A4.3 i A4.4 

- Zona A5.0. Edificació Aïllada. Inclou A5.3 i A5.4. 

- Zona A6.0. Ordenació Específica. Inclou A6.0, A6.1 i A6.2. 

- Zona A7.0. Àrees Centrals de Millora Urbana A7.2 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta modificació puntual es reflecteix en el plànol d’ordenació I. Àmbit 

d’aplicació de la Modificació puntual del POUM, a escala 1:30.000. 

2. Queden exclosos d’aquest àmbit, els sòls urbans consolidats procedents de l’execució de polígons 

d’actuació urbanística que en el seu moment ja varen incorporar dins de la gestió, la qualificació de 

sòl amb destí a habitatge protegit, en compliment de les determinacions de la legislació vigent. 

3. Igualment queden exclosos de la present regulació, els immobles inclosos al Pla Especial de 

Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental així com aquells que formen part de 

l'inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa, sempre que l’actuació de la nova edificació formi part 

de la volumetria dels elements catalogats. 

Article 3.  Marc legal 

1. Aquesta Modificació s’ha redactat a l’empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) amb el redactat donat per la Llei 3/2012, del 
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22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010, del 3 d’agost i llurs modificacions successives, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova 

el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, i altres preceptes concordants d’aquelles 

disposicions reglamentàries vigents en el moment de l’aprovació definitiva d’aquest Modificació 

puntual del POUM, així com de conformitat amb el Real Decreto Legislativo 7/2015, pel qual 

s’aprova el “Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana”. 

2. En tot allò no previst expressament en aquestes Normes, seran d’aplicació supletòria les Normes 

urbanístiques (d’ara endavant, NU) del Pla d’ordenació urbanística municipal de Terrassa, sense 

perjudici de l’aplicació directa de les previsions de la legislació de sòl, urbanística i d’habitatge 

vigents. 

3. Les referències a les NU del Pla d’ordenació urbanística municipal ho són a les aprovades 

definitivament el 31 d’octubre de 2003, i publicades en data de 12 de desembre de 2003, i les seves 

modificacions successives. 

4. La legislació a que es fa menció concreta en aquestes Normes urbanístiques ha d’entendre’s 

aplicable en tant que sigui vigent, i s’entendrà substituïda, en el seu cas, per la legislació 

equivalent, que es promulgui i que derogui l’anterior. 

Article 4.  Contingut 

El contingut d’aquesta Modificació puntual està integrat pels documents següents: 

Documentació escrita: 

I.  Memòria informativa. Documents d’informació. 

II.  Memòria justificativa. Documents d’ordenació. 

III.  Normes urbanístiques. 

IV. Informe ambiental. 

V. Informe de mobilitat. 

VI.  Agenda i avaluació econòmica financera. 

VII.  Memòria social. 

VIII.  Documentació gràfica:     

- Plànols d’informació:  Format Din-A3 

1. Qualificació vigent. Zones en les que s’admet l’ús d’habitatge 1:30.000 

2. Zones en les que s’admet l’ús d’habitatge plurifamiliar - unifamiliar 1:30.000 

3. Actuacions de transformació conjunta 1:30.000 

4. Règim de propietat de les zones en les que s’admet l’ús d’habitatge 1:30.000 

5. Parcel·les amb construccions d’antiguitat superior a 50 anys 1:30.000 

6. Àmbit d’aplicació de la Modificació puntual del POUM 1:30.000 

7.1 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons cadastre. Totalitat 1:15.000 
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7.2 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons cadastre. Doble filtre 1:15.000 

8.1 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons planejament vigent. Totalitat 1:15.000 

8.2 Parcel·les amb sostre superior a 600 m² segons planejament vigent. Doble filtre 1:15.000 

8.3 Distribució per barris del sostre residencial plurifamiliar segons planejament vigent. 

Totalitat 1:15.000 

8.4 Distribució per barris del sostre residencial plurifamiliar segons planejament vigent. 

Doble filtre 1:15.000 

9. Preus de venda dels habitatges 1:30.000 

10. Localització estimativa de les parcel·les amb HPO 1:5.000 

- Plànols d’ordenació:  Format Din-A3 

I. Àmbit d’aplicació de la Modificació puntual del POUM 1:30.000 

II. Zones d’aplicació de la Modificació puntual del POUM 1:30.000 

III. Zonificació detallada d’aplicació de la Modificació puntual del POUM 1:5.000 

Article 5.  Vigència 

La vigència d’aquesta Modificació puntual entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord de 

la seva aprovació definitiva i de les seves Normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació puntual o revisió. 

Article 6.  Obligatorietat i interpretació de les determinacions  

1. Les determinacions i disposicions d'aquestes Normes són vinculants a tots els efectes tant pels 

particulars com per l’Administració. Conseqüentment, qualsevol actuació en l’àmbit de 

planejament, tant si és pública o privada, com si és provisional o definitiva, haurà d’ajustar-se a les 

esmentades disposicions. 

2. Els documents d'aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 

s’interpretaran sempre atenent al seu contingut, i d'acord amb els objectius i finalitats expressades 

en la Memòria de l'ordenació urbanística d’aquesta Modificació puntual. 

3. Les indicacions de la Modificació puntual, que puguin referir-se a espais situats fora del seu àmbit 

s'hauran d'entendre solament com a indicatives i no tenen valor normatiu. 

4. La Memòria de la informació urbanística i els plànols d'informació urbanística tenen caràcter 

informatiu, explicatiu i justificatiu. 

Article 7.  Determinacions gràfiques i qualificació del sòl 

1. La present MPOUM no estableix noves determinacions gràfiques ni de qualificacions de sòl, ja que 

es tracta d’una modificació de la regulació dels usos que comprèn les zones on el vigent POUM 

admet l’ús d’habitatge plurifamiliar. 

2. Les determinacions gràfiques i de qualificació que es mostren en els plànols d’informació cal que 

s’entenguin referides al POUM vigent. 
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Article 8.  Modificacions de la present modificació del POUM 

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquesta modificació puntual del POUM es podrà dur 

a terme sempre que es justifiqui expressament la seva necessitat, no contradigui els seus objectius i 

finalitats principals, i respecti les determinacions fonamentals del Pla d’ordenació urbanística 

municipal i s’ajusti a les determinacions de la legislació vigent. 

2. Per la tramitació de la potencial modificació del present document s’estarà al que estableixi la 

legislació urbanística vigent. 

CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ DE LES ZONES 

Article 9.  Definició i zonificació 

1. El sòl amb aprofitament d’aquesta Modificació puntual del POUM es qualifica en zones, la 

regulació detallada de les quals, així com les condicions de parcel·lació, edificació i ús, venen 

regulades pels articles corresponents del POUM de Terrassa i pel que s’estableix a continuació 

definides en els articles següents d’aquestes Normes. 

2. Aquesta Modificació puntual del POUM té incidència en les zones del POUM de Terrassa en els que 

es permet l’ús d’habitatge plurifamiliar ja sigui com a dominant, compatible o condicionat, tal i 

com es relaciona en la memòria d’aquest document urbanístic i s’identifica en el plànol d’ordenació 

I. Àmbit d’aplicació de la Modificació puntual del POUM , a escala 1:30.000. 

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS 

Article 10.  Actuacions subjectes a destinació parcial a habitatge de protecció pública  

1. En les zones establertes en la present MPOUM queden subjectes al destí parcial a habitatge de 

protecció pública les actuacions de nova edificació destinades a habitatge plurifamiliar que es 

proposin amb un sostre superior als 600 m². El destí parcial es concretarà en un 30% del sostre que 

es proposa edificar. 

2. Altrament, als efectes d’aquesta normativa, també tindran la consideració d’actuacions de nova 

edificació destinades a habitatge plurifamiliar, aquelles actuacions de més de 600 m² de sostre que 

comportin un canvi de l’ús característic o principal de l’immoble respecte l’actual i quina finalitat 

principal sigui la implantació de nous habitatges. En aquest cas, aquestes actuacions s’estaran, a 

tots els efectes, al mateix que es determina per les actuacions regulades en el primer paràgraf 

d’aquest article. 

3. Estaran també subjectes a destinar sostre a habitatge de protecció pública, les actuacions de 

nova edificació o ampliació de l’existent sobre els edificis on s’hagin desenvolupat anteriorment 

actuacions parcials, desprès de l’entrada en vigor d’aquestes NU, i que per raó de la seva menor 

dimensió als 600 m², no varen destinar en el seu moment, el corresponent 30% al destí d’habitatge 

protegit. En aquests casos s’aplicarà la normativa de la present MPOUM, com si el conjunt sumat de 

les actuacions anteriors, fos una única actuació d’execució. S’aplicarà la mateixa mesura en les 
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noves actuacions de canvi d’ús característic o principal, que es relacionen a l’apartat 2 d’aquest 

article quan per raó de la seva menor dimensió als 600 m², no varen destinar en el seu moment, el 

corresponent 30% al destí d’habitatge protegit. 

4. La destinació parcial de l’edificació a habitatges de protecció pública, s’aplicarà sempre que el 

nou sostre es destini a nous residents, de manera que no resultarà exigible quan el sostre 

d’habitatge hagués de destinar-se a reubicar o reallotjar els mateixos residents de l’immoble. 

Article 11.  Concreció de la destinació parcial a habitatge de protecció pública 

1. La destinació parcial establerta en l’article 10 es realitzarà aplicant els criteris següents: 

a) Els habitatges amb protecció oficial resultants d’aplicar la norma s’ubicaran en la mateixa 

edificació objecte de l’actuació.  

b) Excepcionalment, mitjançant un planejament derivat d’iniciativa privada i d’àmbits 

discontinus dins d’un mateix barri, la destinació parcial que resulti d’aplicar la norma de 

l’article anterior al conjunt de les parcel·les incloses en l’àmbit es podrà concretar en un dels 

àmbits, amb les següents condicions següents: 

I. S’haurà d’incloure un estudi econòmic que acrediti l’equivalència de l’aprofitament 

urbanístic del conjunt dels àmbits amb el que resultaria d’aplicar la norma 

independentment a cada un d’ells.  

II. S’ha de garantir la finalització simultània de les obres en el conjunt dels àmbits. 

2. La concreció dels habitatges amb protecció oficial s’efectuarà en el tràmit de la llicència. 

L’atorgament de la llicència urbanística restarà condicionat a l’obtenció de la qualificació 

provisional dels habitatges amb protecció oficial. Per verificar el compliment de la norma, s’haurà 

d’incloure un apartat específic en la memòria del projecte, on es justifiqui aquesta concreció 

segons el següent: 

a) Un esquema per plantes que computi la superfície de sostre edificable o construïda, d’acord 

amb l’anterior apartat 1, identificant les entitats segons usos i tipus de règim d’habitatge, i els 

elements comuns, com accessos, escales, patis i espais d’instal·lacions. El compliment de 

l’article 10 s’acredita assenyalant el 30% d’habitatge de protecció oficial de la superfície total 

esmentada, excloent la part proporcional dels elements comuns. 

b) Identificació en els plànols del projecte de les unitats d’habitatge destinats a protecció 

oficial, amb la seva superfície construïda i útil, i el compliment dels respectius paràmetres 

específics de la normativa sectorial d’habitatge aplicable. 

3. La primera ocupació d’aquestes actuacions edificatòries estarà condicionada a: 

a) La qualificació definitiva de l’habitatge amb protecció oficial de les unitats que resultin de 

l’aplicació d’aquesta norma. 

b) La constància registral, en cadascuna de les unitats destinades a habitatge amb protecció 

oficial, d’aquesta destinació durant la vigència del planejament i d’acord amb la legislació 

aplicable, el qual s’haurà de mantenir en el cas de transmissió d’aquestes unitats.  

Article 12.  Dret d’adquisició preferent 
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Els habitatges amb protecció oficial resultants de l’aplicació de l’apartat 1 de l’article 10 se 

subjecten als drets d’adquisició preferent en favor de l’Administració, regulats en la legislació 

sectorial d’habitatge, i l’Ajuntament de Terrassa podrà ser-ne beneficiari en aplicació de l’establert 

en l’article 87.3 de la Llei 18/2007. 

CAPÍTOL QUART. REGLAMENTACIO DETALLADA D’USOS EN EL SOL URBÀ 

Article 13.  Condicions generals 

El planejament general i les ordenances municipals podran condicionar la implantació dels usos 

compatibles amb l’ús d’habitatge i establir les restriccions necessàries en la seva intensitat i/o tipus 

perquè puguin concórrer en un mateixa parcel·la o edifici, i es garanteixi la preservació de l’ús 

d’habitatge com a residència habitual, d’acord amb la definició de l’article 2.3 del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, Texto refundido Ley de suelo y rehabilitación urbana, per donar compliment al 

principi de desenvolupament urbanístic territorial i urbà sostenible establert a la legislació del sòl i 

rehabilitació urbana, i a la legislació urbanística. 

Article 14.  Destinació parcial a habitatge de protecció pública en les zones on s’admet l’ús 
d’habitatge plurifamiliar 

1. S’addiciona als articles 80, 93, 102, 111, 130, 136 i 149 de les normes urbanístiques del Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Terrassa, en l’apartat relatiu a les condicions particulars d’ús 

habitatge el paràgraf següent:  

“En aquesta zona i totes les subzones desenvolupades amb base a la clau d’aquesta zona, 

s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre 

d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 

10. i concordants de la present Modificació puntual de POUM”.  

2. Per tant, en les taules que regulen els usos i el seu nivell de permissivitat d’acord amb el nivell 

de Dominant, Compatible, Condicionat i Incompatible, en aquelles zones en les que l’ús d’habitatge 

plurifamiliar es Dominant, Compatible o Condicionat, s’incorpora el que es determina en els articles 

que segueixen a continuació. 

Article 15.  Modificació de l’article 80 del POUM relatiu a les condicions d’ús a les zones A1.0, 
A1.1, A1.2 i A1.3 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 
 
  

A1.0 Nucli   Històric 
 

A1.1 Nucli St. Pere 
 

A1.2 Eixampla Centre 
 

A.1.3 Àmbit puntual 
 Habitatge unifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant 

 Habitatge bifamiliar Dominant Dominant Dominant Compatible 

 Habitatge plurifamiliar Compatible Compatible Compatible Compatible 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Compatible Compatible Compatible Compatible 

Comercial     

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Compatible Compatible Compatible Compatible 
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A1.0 Nucli   Històric 

 
A1.1 Nucli St. Pere 

 
A1.2 Eixampla Centre 

 
A.1.3 Àmbit puntual 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Condicionat Condicionat Compatible Compatible 

Industrial     

 Indústria integrada Condicionat 
1  

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

 Indústria urbana Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Condicionat Condicionat 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu     

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Incompatible Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

Amb la finalitat de garantir la predominància de l’ús familiar, hom podrà formular plans especials 

que limitin la implantació dels usos d’habitatge plurifamiliar. 

En les zones A1.0, A1.1, A1.2 i A1.3 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest 

codi A1, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre 

d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i 

següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social 

de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta 

condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de 

l’esmentada Modificació puntual. 

Condicions particulars de l’ús d’oficines: 

Es restringeixen per al cas concret de les activitats corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi, altres 

Entitats Financeres, Entitats Asseguradores, Serveis d'intermediació Immobiliària ,consultoris i 

despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal, admetent les noves implantacions 

a les plantes pis dels edificis i prohibint la nova implantació de les mateixes en les plantes baixes; 

dins de l'àmbit del Centre històric peatonal que inclou els següents carrers i places: 

- Carrer de Baix 

- Plaça de Bastard 

- Carrer del Cardaire 

- Carrer Cremat. 
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- Carrer de l'Església 

- Placeta de la Font Trobada 

- Carrer de la Font Vella. 

- Carrer de Gaudí. 

- Carrer dels Gavatxons. 

- Carrer de la Goleta. 

- Carrer de Jaume Cantarer 

- Carrer de Joan Coromines 

- Carrer Major (tram peatonal entre C/ Unió i Plaça Vella) 

- Raval de Montserrat. 

- Carrer de Mosterol 

- Carrer de la Palla. 

- Carrer de les Parres 

- Carrer del Portal Nou. 

- Plaça de Salvador Espriu 

- Carrer de Sant Pere. 

- Passatge de Tete Montoliu 

- Carrer de la Unió 

- Carrer Iscle Soler (tram peatonal entre C/ Unió i C/ Cisterna) 

- Plaça Vella. 

- Carrer de la Vila Nova 

Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la seva 

longitud de façana de contacte amb l'exterior, amb front a algun dels carrers relacionats. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A1. Per a nous centres de culte o  

ampliacions dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena 

del Capítol II del Títol III de les Normes Urbanístiques que regulen l’ús religiós (Modificació puntual 

del POUM per a la implantació dels centres de Culte). 

Article 16.  Modificació de l’article 93 del POUM relatiu a les condicions d’ús a les zones A2.0, 
A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 i A2.8 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
 A2.0 Illa 

homogènia 
A2.1 Illes de 

fronts 
discontinus 

A2.2 Illa de 
fondària 

reduïda t.1  

A2.3 Illa de 
fondària 

reduïda t.2 

A2.4 Fronts 
Vallparadís 

A2.5 Fronts 
Vallparadís 

Nord 

A2.6 
Campus 

A2.7 Can Roca A2.8 Fronts 
d’especial 
singularitat 

Habitatge          

 Habitatge unifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Condicionat Condicionat Condicionat 
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 A2.0 Illa 
homogènia 

A2.1 Illes de 
fronts 

discontinus 

A2.2 Illa de 
fondària 

reduïda t.1  

A2.3 Illa de 
fondària 

reduïda t.2 

A2.4 Fronts 
Vallparadís 

A2.5 Fronts 
Vallparadís 

Nord 

A2.6 
Campus 

A2.7 Can Roca A2.8 Fronts 
d’especial 
singularitat 

 Habitatge 
plurifamiliar 

Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat Incompatible Compatible 

Comercial          

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial          

 Indústria integrada Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

Condicionat 
1 

 Indústria urbana Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Condicionat 
2 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu          

Recreatiu cultural i 
social 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de 
restauració 

Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 
4 

Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 

 

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

En les zones A2.0, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 i A2.8 i totes les zones i subzones 

desenvolupades amb base a aquest codi A2, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a 

habitatge de protecció pública, del sostre d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les 

condicions que es regulen en l’Article 10. i següents de les NU de la Modificació puntual del POUM 

per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i 

no consolidat. El compliment d’aquesta condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 

sobre àmbit territorial de les NU de l’esmentada Modificació puntual. 

Condicions particulars dels usos d’habitatge i aparcament condicionats: 

En aquells carrers i/o trams d’altres carrers que venen definits com a eixos cívics i comercials 

definits en els plànols de Zones, sistemes i sectors de planejament, així com a la zona de Fronts 

d’especial singularitat en illa homogènia (A2.8), es prohibeix l’ús de l’habitatge, unifamiliar, 

bifamiliar o plurifamiliar, així com el d’aparcament, en aquella part principal de la planta baixa que 

està en contacte amb el carrer, equivalent com a mínim al cinquanta per cent (50%) de la superfície 

en planta de l’edifici compresa dins de la fondària edificable, de tal manera que sobre aquesta 

façana es recomana la implantació d’activitats comercials i econòmiques. 
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Condicions particulars de l’ús d’oficina: 

Es restringeixen per al cas concret de les activitats corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi, altres 

Entitats Financeres, Entitats Asseguradores, Serveis d'intermediació Immobiliària, consultoris i 

despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal, admetent les noves implantacions 

a les plantes pis dels edificis i prohibint la nova implantació de les mateixes en les plantes baixes; 

en els trams peatonals de carrers inclosos en els eixos comercials expressament definits en el 

Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). 

Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la seva 

longitud de façana de contacte amb l'exterior, amb front a algun dels carrers peatonals esmentats. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A2. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. 

Article 17.  Modificació de l’article 102 del POUM relatiu a les condicions d’ús a les zones A3.0, 
A3.1, A3.2, A3.3 i A3.4 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A3.0 Illa tancada 
 

A3.1 Torressana 
 

A3.2 Fronts 
Reculats 

 
A3.3 St. Joan de 

Les Fonts 

 
A3.4 Fronts 
d’especial 

singularitat en illa 

tancada 
Habitatge      

 Habitatge unifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Condicionat Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Condicionat Incompatible Incompatible Condicionat Condicionat 

Comercial      

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial      

 Indústria integrada Condicionat 1 Condicionat 1 Condicionat 1 Condicionat 1 Condicionat 1 

 Indústria urbana Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu      

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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A3.0 Illa tancada 

 
A3.1 Torressana 

 
A3.2 Fronts 

Reculats 

 
A3.3 St. Joan de 

Les Fonts 

 
A3.4 Fronts 
d’especial 

singularitat en illa 
tancada 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

En les zones A3.0, A3.1, A3.2, A3.3 i A3.4. i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a 

aquest codi A3, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, 

del sostre d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en 

l’Article 10. i següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % 

d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El 

compliment d’aquesta condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit 

territorial de les NU de l’esmentada Modificació puntual. 

Condicions particulars dels usos d’habitatge i aparcament condicionats: 

1.  Habitatge plurifamiliar. S'obliga a habitatge unifamiliar quan, per la disposició de la superfície 

del solar, no es pugui aprofitar aquest per a habitatge plurifamiliar, en particular en el supòsits 

d'incompliment de la façana mínima de sis metres (6 m), de profunditat edificable inferior a vuit 

metres (8 m) i d'impossibilitat d'inscriure els celoberts i les escales comunes. 

2. En aquells carrers i/o trams d’altres carrers que venen definits com a eixos cívics i comercials 

definits en els plànols de Zones, sistemes i sectors de planejament, així com a la zona de Fronts 

d’especial singularitat en illa tancada (A3.4), es prohibeix l’ús de l’habitatge, unifamiliar, bifamiliar 

o plurifamiliar, així com el d’aparcament, en aquella part principal de la planta baixa que està en 

contacte amb el carrer, equivalent com a mínim al cinquanta per cent (50%) de la superfície en 

planta de l’edifici compresa dins de la fondària edificable, de tal manera que sobre aquesta façana 

es recomana la implantació d’activitats comercials i econòmiques. 

3. L’ús de garatge només es podrà instal·lar dintre de l'espai edificable permès. Per sobre de 

l'alçada reguladora no és permesa la seva instal·lació.  

Condicions particulars de l’ús d’oficina: 

Es restringeixen per al cas concret de les activitats corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi, altres 

Entitats Financeres, Entitats Asseguradores, Serveis d'intermediació Immobiliària, consultoris i 

despatxos professionals, locutoris i empreses de treball temporal, admetent les noves implantacions 

a les plantes pis dels edificis i prohibint la nova implantació de les mateixes en les plantes baixes; 

en els trams peatonals de carrers inclosos en els eixos comercials expressament definits en el 

Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). 

Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la seva 

longitud de façana de contacte amb l'exterior, amb front a algun dels carrers peatonals esmentats. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A3. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 
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del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. 

Article 18.  Modificació de l’article 111 del POUM relatiu a les condicions d’ús a les zones A4.0, 
A4.1, A4.2, A4.3 i A4.4 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A4.0 Illa Oberta 
 

A4.1 Can Roca I 
 

A4.2 Can Roca II 
 

A.4.3 Roc Blanc 
 

A4.4 Peces Menors 
Habitatge      

 Habitatge unifamiliar Condicionat Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Condicionat Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Comercial      

 Comerç petit Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial      

 Indústria integrada Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 Condicionat 2 

 Indústria urbana Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu      

Recreatiu cultural Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 

Condicions particulars d’ús 

A4.1 Illa oberta Can Roca I.  

No s'admet l'ús d'habitatge en planta baixa en els tipus d'edificació (a), (d) i (c).  

A4.3 Illa oberta Roc Blanc. 

No s'admet l'ús d'habitatge en planta baixa en els tipus d'edificació (a), (b) i (c), llevat en les 

semi-illes Sud del tipus (a). 
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A4.4 Illa oberta peces menors. 

1. Grípia II-Torressana-Montserrat 

L'ús comercial obligatori en planta baixa és compatible amb tots els usos, llevat dels usos 

d'habitatge i residencial que estaran prohibits. 

La localització de l'ús comercial a la unitat de zona XII podrà situar-se dins de I'illa de la 

forma més convenient a les característiques del projecte constructiu.  

2. Àmbit Sector Montserrat 

En aquesta zona són admesos els usos comercial i oficines limitat a les plantes baixes i al 

primer pis quan aquest formi una unitat amb la planta baixa.   

Condicions particulars de l’ús d’habitatge: 

En les zones A4.0, A4.1, A4.2, A4.3 i A4.4. i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a 

aquest codi A4, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, 

del sostre d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en 

l’Article 10. i següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % 

d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El 

compliment d’aquesta condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit 

territorial de les NU de l’esmentada Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A4. Per a nous centres de culte o  

ampliacions dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena 

del Capítol II el Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la 

implantació dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. 

Article 19.  Modificació de l’article 130 del POUM relatiu a les condicions d’ús a les zones A5.0, 
A5.1, A5.2, A5.3 i A5.4 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A5.0 Ciutat Jardí 
 

A5.1 Parcel.la 
Mitjana 

 
A5.2 Parcel.la Gran 

 
A.5.3 Edificació en 

filera 

 
A.5.4 Bloc Aïllat 

Habitatge      

 Habitatge unifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge bifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Condicionat 

 Habitatge plurifamiliar Incompatible Incompatible Incompatible Compatible Dominant 

Residencial Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Hoteler Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Comercial      

 Comerç petit Incompatible Condicionat Incompatible Condicionat Compatible 

 Comerç mitjà Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial      

 Indústria integrada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 1 

 Indústria urbana Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 1 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 
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A5.0 Ciutat Jardí 

 
A5.1 Parcel.la 

Mitjana 

 
A5.2 Parcel.la Gran 

 
A.5.3 Edificació en 

filera 

 
A.5.4 Bloc Aïllat 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat Condicionat 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Incompatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu      

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 

Recreatiu musical Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Incompatible Condicionat 4 Condicionat  4  Condicionat  4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

 

Condicions particulars de l’ús residencial: 

L’ús residencial ve condicionat en funció de la disposició d’una superfície mínima de parcel·la de 

vuit-cents metres quadrats (800 m²), en aquelles zones a on la superfície mínima sigui igual o 

inferior a aquesta. 

En les zones A5.3 i A5.4 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest codi A5, 

s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre 

d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i 

següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social 

de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta 

condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de 

l’esmentada Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A5. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós. Només es permeten nous centres de culte de 

categoria 1, de menys de 50 persones d'aforament.  

En centres de culte de categoria 1, d’aforament inferior a 50 persones: 

a) En sòls qualificats d’equipament i de zona: 

• Es poden implantar en tots els vials. 

• Es poden ubicar en la situació relativa 2 (activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges, 

amb accés independent). 

• No es poden ubicar dins l’àmbit d’afectació de la LAMIRSA. 

• No cal: 
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o Preveure aparcament. 

o Estudi de la mobilitat generada. 

o Vestíbul. 

b) En sòls qualificats d’equipament: 

• És necessari un Pla Especial per a la concreció de l’ús. 

• S’han d’emplaçar en sòls qualificats com a altres equipaments, clau E.10. 

c) En sòls qualificats de zona: 

• Es poden emplaçar en totes les zones excepte A.9, A.12 i casos especials d’A.8. 

• Han d’incorporar un estudi de la mobilitat simplificada. 

Article 20.  Modificació de l’article 136 del POUM relatiu a les condicions d’ús a les zones A6.0, 
A6.1, A6.2, A6.3 i A6.0.4 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A6.0 Ordenació 
Específica 

 
A6.1 Ordenacions 

Sectors Urbans 

 
A6.2 Ordenació Can 

Roca II 

 
A6.3 Ordenació  

Rambleta del Pare 
Alegre  

 
A6.3.a Ordenació 

Específica 

 
A6.0.4  

Habitatge       

 Habitatge unifamiliar Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Compatible Compatible 

 Habitatge bifamiliar Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Compatible Compatible 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant Dominant 

Residencial Condicionat Compatible Compatible Compatible Condicionat Condicionat 

Hoteler Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat Condicionat Condicionat 

Comercial       

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Condicionat Condicionat Compatible Compatible Condicionat Condicionat 

 Comerç gran Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Industrial       

 Indústria integrada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria urbana Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu       

Recreatiu cultural i social Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu musical Condicionat Condicionat Incompatible Condicionat Condicionat Condicionat 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 
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A6.0 Ordenació 

Específica 

 
A6.1 Ordenacions 

Sectors Urbans 

 
A6.2 Ordenació Can 

Roca II 

 
A6.3 Ordenació  

Rambleta del Pare 
Alegre  

 
A6.3.a Ordenació 

Específica 

 
A6.0.4  

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Incompatible Condicionat Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

Condicions particulars de l’ús residencial: 

En les zones A6.0, A6.1, i A6.2 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest codi 

A6, s’aplicarà la destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre 

d’habitatge plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i 

següents de les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social 

de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta 

condició només s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de 

l’esmentada Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A6. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús religiós.  

Article 21.  Modificació de l’article 149 del POUM relatiu a les condicions d’ús a les zones A7.0, 
A7.1 i A7.2 

Les condicions d’ús d’aquesta zona es regularan pel que s’estableix en el quadre adjunt: 

 
  

A7.0 ACMU 
 

A7.1 Noves 
Ordenacions 

 
A7.2 Ordenacions 

Consolidades 
Habitatge    

 Habitatge unifamiliar Incompatible Incompatible Incompatible 

 Habitatge bifamiliar Incompatible Incompatible Incompatible 

 Habitatge plurifamiliar Dominant Dominant Dominant 

Residencial Compatible Compatible Compatible 

Hoteler Compatible Condicionat Incompatible 

Comercial    

 Comerç petit Compatible Compatible Compatible 

 Comerç mitjà Compatible Compatible Compatible 

 Comerç gran Condicionat Incompatible Incompatible 

Oficines Compatible Compatible Compatible 

Industrial    

 Indústria integrada Condicionat 1 Incompatible Incompatible 

 Indústria urbana Condicionat 2 Incompatible Incompatible 

 Indústria agrupada Incompatible Incompatible Incompatible 

 Indústria aïllada Incompatible Incompatible Incompatible 

Magatzems Incompatible Incompatible Incompatible 

Sanitari Assistencial Condicionat Condicionat Incompatible 

Hospitalari Incompatible Incompatible Incompatible 

Educatiu Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu    

Recreatiu cultural Compatible Compatible Compatible 

Recreatiu de restauració Condicionat Condicionat Condicionat 



 III. NORMES URBANÍSTIQUES 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A L’OBTENCIÓ DEL 30 % D’HABITATGE SOCIAL DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ÀMBITS DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT 91 

  
A7.0 ACMU 

 
A7.1 Noves 
Ordenacions 

 
A7.2 Ordenacions 

Consolidades 
Recreatiu musical Condicionat Incompatible Incompatible 

Recreatiu del joc Incompatible Incompatible Incompatible 

Recreatiu esportiu Compatible Compatible Compatible 

Religiós Condicionat 4 Condicionat 4 Condicionat 4 

Aparcament Condicionat Condicionat Condicionat 

Extractiu Incompatible Incompatible Incompatible 

Agrícola Incompatible Incompatible Incompatible 

Ramader Incompatible Incompatible Incompatible 

Forestal Incompatible Incompatible Incompatible 

Estacions de servei Incompatible Incompatible Incompatible 

Condicions particulars de l’ús residencial: 

En la zona A7.2 i totes les zones i subzones desenvolupades amb base a aquest codi A7, s’aplicarà la 

destinació parcial mínima del 30%, a habitatge de protecció pública, del sostre d’habitatge 

plurifamiliar que es proposa edificar, en les condicions que es regulen en l’Article 10. i següents de 

les NU de la Modificació puntual del POUM per a l’obtenció del 30 % d’habitatge social de protecció 

pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat. El compliment d’aquesta condició només 

s’aplicarà en els sòls delimitats a l’article 2 sobre àmbit territorial de les NU de l’esmentada 

Modificació puntual. 

Condicionat 4. Condicions especials per a l’ús religiós 

Es permet l’ús religiós en totes les subclaus de la zona A7. Per a nous centres de culte o ampliacions 

dels existents, s’hauran de complir les determinacions establertes en la Secció Sisena del Capítol II 

del Títol III de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del POUM per a la implantació 

dels centres de Culte que regulen l’ús. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. PLANS AMB CODIS DE DESENVOLUPAMENT 

La destinació parcial del 30% del sostre urbanístic de les parcel·les a habitatge de protecció pública 

regulada en aquesta Modificació de POUM i el règim de l’article 10 i següents s’aplicarà també als 

sòls qualificats en subzones que es desenvolupin que tinguin l'ús d'habitatge plurifamiliar com a 

dominant, compatible o condicionat, sempre que es tracti de sòls que tinguin la condició de sòl urbà 

consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat. 

SEGONA. PARCEL·LES AFECTADES PARCIALMENT PER SISTEMA VIARI 

Les parcel·les subjectes a cessió i urbanització de vial, per a l’adquisició de la condició de solar, no 

incorporades en sectors o polígons d’actuació, situades en les zones d’habitatge plurifamiliar 

regulades al capítol quart ‘Reglamentació detallada d’usos al sòl urbà’, estan sotmeses també a 

l’aplicació de la destinació parcial a habitatge de protecció d’acord amb les determinacions de 

l’article 10 i següents. 
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DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA. MECANISMES DE COMPENSACIÓ 

La present modificació preveu l’obtenció d’habitatge de protecció pública per a subvenir a les 

necessitats de la població detectades en els plans locals d’habitatge, sense que l’Administració hagi 

d’efectuar cap mecanisme de compensació de cap tipus. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT D’INFORME AMBIENTAL 

La legislació urbanística, en l’article 118.4 del RLUC, estableix que les modificacions dels plans 

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

la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions de 

plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 

repercussió ambiental.  

L’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, que emana de la Directiva europea 2001/42/CE sobre 

avaluació ambiental de plans i programes, que té com objectiu assolir un elevat nivell de protecció 

del medi ambient i contribuir a la integració dels aspectes ambientals en la preparació i adaptació 

de plans i programes amb el fi de promoure un desenvolupament sostenible. 

El 2014, va entrar en vigor la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que transposa 

en l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol la Directiva 2001/42/CE, relativa a plans i programes i 

la Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre d’avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

La Llei 21/2013 aplega en un únic text el règim jurídic de l’avaluació de plans, programes i 

projectes, i estableix un conjunt de disposicions comunes que aproximen l’aplicació de les dues 

regulacions. Així, s’unifiquen en una sola norma: la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels 

efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i el Reial decret legislatiu 1/2008, 

d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació de l’impacte ambiental de 

projectes i modificacions posteriors a aquest text refós. Aquestes dues darreres lleis queden 

derogades des de l’entrada en vigor de la Llei 21/2013. D’altra banda, la Llei 21/2013 va preveure 

un termini d’un any perquè les comunitats autònomes puguin adaptar la seva normativa. En aquest 

sentit, Catalunya disposa de la Llei 6/2009, del 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i 

programes, que és anterior a la llei estatal de referència. 

Entre altres raons, per fer front a aquesta situació normativa, a Catalunya posteriorment es va 

aprovar 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. Així, mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal adoptar les regles 

establertes per la disposició addicional 8a d’aquesta llei, segons la qual es mantenen totes les 

prescripcions de la Llei 6/2009 que no entrin en contradicció amb la normativa estatal bàsica. A 

més de canviar algunes denominacions i terminis també defineix els supòsits d’avaluació ambiental 

estratègica per plans i programes. En el punt 6c de la disposició addicional vuitena s’estableix que si 

una modificació de planejament “no constitueix variacions fonamentals de llurs estratègies, 

directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en 

la zona d’influència”, no està sotmesa a avaluació ambiental estratègica. 

La present MPOUM és de caràcter normatiu, modificant l’articulat de les normes urbanístiques del 

POUM en el terme municipal de Terrassa, mitjançant una nova secció normativa de disposicions 

específiques sobre l’ús urbanístic d’habitatge. En aquest sentit, cal posar de manifest que la 

proposta no modifica els usos del sòl existents en l’actualitat, així com tampoc incrementa 

l’edificabilitat de les zones existents, ni introdueix canvis en la classificació del sòl. En canvi, 

l’objectiu principal és facilitar la creació de nou habitatge amb protecció oficial en entorns de sòl 

urbà consolidat i no consolidat afectat de vialitat, en els quals es porten a terme projectes d’obra 
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nova, on d’altra manera resultaria molt difícil la creació d’habitatge en règim de protecció. Aquesta 

modificació ha de permetre en darrera instància, afavorir el model de ciutat compacte i 

cohesionada, que garanteixi els dret a l’habitatge de la seva ciutadania, d’acord amb el principi de 

desenvolupament sostenible establert a l’article 3 del TRLUC. 

Així doncs, aquesta MPOUM és neutre respecte els aspectes ambientals, i en atenció al seu abast, i a 

l’establert a la disposició addicional vuitena, punt 6c. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 

de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, no se subjecta a avaluació ambiental estratègica, 

i així ho justifica aquest apartat de la present memòria. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT D’ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT 

GENERADA 

La legislació urbanística, en l’article 118.4 del RLUC, estableix que les modificacions dels plans 

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

la modificació. En tot cas, s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, quan així 

ho estableixi la legislació vigent.  

La regulació de la mobilitat a Catalunya emana de La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, 

que té com a objectius bàsics integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic amb les 

de mobilitat per a aprofitar al màxim els transports col·lectius, prioritzar el transport públic i la 

mobilitat sostenible, fomentar la intermodalitat, ajustar els sistemes de transport a la demanda en 

zones de baixa densitat de població, disminuir la congestió de les zones urbanes, augmentar la 

seguretat viària, reduir la contaminació i afavorir els sistemes de transport a la demanda dels 

polígons d’activitat econòmica. 

Tal com s’explicita en el seu article 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 present MPOUM modifica l’articulat de les normes urbanístiques del POUM en el terme municipal 

de Terrassa, afegint una secció normativa de disposicions específiques sobre l’ús urbanístic 

d’habitatge. Així doncs, atès el caràcter normatiu de la present MPOUM, d’on no es desprenen 

actuacions concretes que comportin nova classificació de sòl, ni la transformació de l’actual, ni 

noves activitats, i tampoc s’incrementa l’edificabilitat, ni es generen noves zones verdes o nous 

equipaments, es considera que la present MPOUM no ha de contenir Estudi d’Avaluació de la 

Mobilitat Generada.  

De fet, l’objectiu principal de la present MPOUM és facilitar la creació de nou habitatge amb 

protecció oficial en entorns de sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de 

vialitat en els quals es porten a terme projectes d’obra nova, on d’altra manera resultaria molt 

difícil la creació d’habitatge en règim de protecció. Aquesta modificació ha de permetre en darrera 

instància, afavorir el model de ciutat compacte i cohesionada, que garanteixi el dret a l’habitatge 

de la seva ciutadania, d’acord amb els principis establerts a l’article 3 del TRLUC. Aquest model ha 

de permetre evitar l’expulsió dels veïns i veïnes dels seus barris per motius econòmics, fet que 

afavoreix el model de mobilitat sostenible que marca la legislació vigent en la matèria. 

A més, i per assolir els objectius que marca la Llei de Mobilitat, l’Ajuntament de Terrassa disposa 

del Pla de Mobilitat Urbana, document que estableix les prioritats en matèria de mobilitat al 

municipi durant els propers anys. El pla elaborat per l'Ajuntament de Terrassa pretén potenciar els 
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desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic i situar la contaminació atmosfèrica per sota 

dels límits que marca la UE. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA. CONTINGUT 

L’article 59 de la Llei d’urbanisme de Catalunya és el que especifica la necessitat que els 

planejaments generals i les seves modificacions puntuals disposin d’un document que permeti 

programar en el temps i avaluar econòmicament les actuacions a desenvolupar. 

L’article 76.3 del RLU estableix els continguts de l’Avaluació econòmica i financera del Pla. En 

concret, contindrà: l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del 

caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del Pla, les previsions de 

finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució 

del pla. 

La modificació que ara es tramita no comporta ni increment de sostre edificable, ni de la densitat 

de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús o la transformació dels usos, per la qual cosa no és 

d’aplicació el que s’estableix a l’article 99 del TRLU. 

 Cal tenir present que, d’acord amb l’article 59.3 del TRLUC, la Memòria justificativa de la 

Modificació puntual del POUM per a l’obtenció d’habitatge social de protecció pública al 30 % del 

sostre d’habitatge plurifamiliar en el sòl urbà, incorpora un informe de sostenibilitat econòmica 

amb el contingut següent: 

- Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

- Ponderació de 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. 

1.2. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Tal com s’esmenta a la Memòria de l’ordenació, l’objectiu general de l’MPOUM és l’obtenció del 

30% d’habitatge social de protecció pública en àmbits de sòl urbà consolidat i no consolidat. Els 

objectius derivats d’aquest objectiu general són: 

- Disposar de terrenys en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de 

vialitat amb destí a la construcció d’habitatges de protecció oficial, addicionalment als 

resultants de les reserves obligatòries en els sectors de planejament derivat. 

- Distribuir l’HPO de manera uniforme en el territori, evitant la seva concentració excessiva i la 

segregació territorial. 

- Disposar de terrenys qualificats com HPO en els emplaçaments necessaris i amb unes condicions 

que facin viable la seva execució. 

La present avaluació econòmica i financera ha d’acreditar que el mercat immobiliari pot absorbir el 

destí parcial a HPO de futures edificacions en la ciutat consolidada, sense conduir a la inviabilitat 

econòmica de les actuacions previsibles en l’evolució urbanística del municipi. 

Cal tenir present que, per assolir aquests objectius, la present Modificació de Pla d’ordenació 

urbanística municipal desplega l’instrumental a partir de les NU, sense incorporar polígons o sectors 

dels que s’hagi d’avaluar la seva viabilitat econòmica i financera o establir una agenda. 
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Aquest fet és un punt rellevant a l’hora d’abordar l’avaluació econòmica i financera de l’MPGM ja 

que el seu contingut i enfoc s’allunya de l’avaluació econòmica i financera tradicional d’àmbits 

concrets, per endinsar-se en l’avaluació econòmica i financera d’una regulació urbanística 

expressada en les NU. 

Les NU incorporen el capítol tercer “Regulació general dels usos”, que té una incidència 

determinant en termes econòmics i financers.  

A l’article 10 es regula els supòsits que donen lloc a l’aplicació de la destinació parcial a habitatge 

de protecció pública. 

Són aquestes operacions, quina iniciativa recau sempre en els titulars dels immobles, les que 

s’analitzaran en el present document d’avaluació econòmica i financera. 

Les operacions objecte d’anàlisi admeten l’ús habitatge lliure i protegit. Per aquesta raó, es fa 

primer un estudi de mercat immobiliari d’habitatge plurifamiliar a Terrassa en règim de venda. 

És doncs una avaluació econòmica i financera que té per objectiu preveure l’encaix econòmic i 

financer de les mesures proposades per l’MPOUM en relació al planejament vigent.  

2. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

2.1 ESTUDI DE MERCAT. PREU DE L’HABITATGE PER ZONES. 

El Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, de l’Ajuntament de Terrassa, analitza, elabora i difon 

un recull de dades estadístiques diverses sobre el municipi. 

D’entre elles, destaquem l’Índex de Preus de l’Habitatge d’on s’extreu la informació relativa als 

preus de venda per zones de Terrassa. L’Índex de preus de l’habitatge de Terrassa analitza 

l’evolució dels preus de venda a través de la informació dels diferents portals immobiliaris 

(Fotocasa, Idealista, Habitaclia, etc.), depurant convenientment les mostres, per tal de corregir 

ofertes incoherents, fora de mercat o duplicades.  

Aquest estudi determina que el preu de venda de l’habitatge usat a Terrassa assoleix, en acabar el 

segon trimestre de 2021, els 1.931,3 €/m², el que suposa un increment trimestral del 0,69 % i anual 

del 3,09 %. En l’àmbit central de la ciutat l’índex es situa en els 2.341,4 €/m² (un 21,2% per damunt 

del preu mitjà), mentre que els preus més baixos persisteixen en l’eix de la riera de les Arenes 

(amb uns diferencials en relació a aquest preu mig superiors al -20% i assolint el -35,8% en el seu 

àmbit central). 

S’ha contrastat aquesta informació amb la que ofereixen directament alguns portals immobiliaris.  

Donat que els valors són similars, als efectes de la present modificació, s’han emprat els preus que 

ofereix el Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat pel nivell de detall que presenta a nivell 

espacial, dividint la ciutat en 17 zones econòmiques. 

El preu mig de venda d’un habitatge corresponent al segon trimestre de 2021, és de 191.296,30 € i 

el valor unitari, com hem indicat anteriorment, és de 1.931,30 €/m². 

Els preus fan referència a habitatges de segona mà i per tant, s’haurien d’incrementar per obtenir 

el preu dels habitatges de nova planta. D’altra banda, es tracta de preus d’oferta de portals 

immobiliaris i no de transaccions reals. Durant la negociació de compra-venda acostuma a reduir-se 

el preu respecte l’oferta publicada. Per tant, podem dir que un factor compensa l’altre, i donat que 
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no hi ha presència suficient de testimonis d’obra nova que permetin fer un treball rigorós sobre el 

comportament de l’oferta d’habitatge lliure de nova planta en la totalitat de la ciutat, podem 

considerar adequats els valors proporcionats pel Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat de 

l’Ajuntament de Terrassa. 

Els valors emprats en aquest estudi, així com els dels portals immobiliaris consultats, fan referència 

als preus de la superfície construïda.   

A continuació s’annexa un quadre on s’observa la diferència de preus entre les zones de Terrassa i 

un plànol de la localització d’aquestes:  

 

VALORS DE VENDA HABITATGE LLIURE

€/m2 

construït Preu mitjà venda (€)

ZONES 2T 2021 1T-2T 2021 2020 -2021 2T 2021

Z.1 (Centre) 2.341,4 2,92% 2,25% 273.892

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 2.084,6 -3,21% -1,75% 203.386

Z.3 (Ca n'Anglada) 1.239,9 -5,16% -4,06% 123.141

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 1.941,1 2,02% 5,66% 181.086

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 1.450,3 -3,15% 4,79% 136.663

Z.6 (Can Palet) 1.767,4 3,46% 7,44% 155.535

Z.7 (Segle XX) 2.128,3 -2,01% 0,35% 178.879

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 1.705,8 -1,96% -1,69% 159.997

Z.9 (Ca n'Aurell) 2.199,3 3,08% 4,57% 221.857

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 1.890,8 2,02% 2,44% 283.668

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 1.866,3 3,45% 13,84% 219.411

Z.12 (Can boada) 1.893,8 1,58% 5,33% 172.588

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 2.110,3 2,90% 3,55% 218.028

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 2.115,1 0,80% 8,72% 208.728

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 1.510,8 0,02% -12,62% 127.269

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 1.733,9 2,75% 6,49% 159.347

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 1.959,4 2,97% 7,38% 198.056

1.931,3 0,69% 3,09% 191.296

% variació

  

 

Taula 1. Valor de venda per zones 2n trimestre 2021 

Font: Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat, Ajuntament de Terrassa. 
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Plànol 1. Valor de venda m2 construït per zones 2n trimestre 2021 

Font: Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat, Ajuntament de Terrassa. 

 

Els valors dels habitatges més cars oscil·len entre 200.000 - 300.000 € (2.000 – 2.350 €/m² construït) 

i els més econòmics entre 120.000 – 200.000 € (1.200 – 1.800 €/m² construït). 

Cal esmentar que l’estudi publicat al portal Idealista considera un preu mitjà al municipi de 1.812 

€/m² construït per al juny de 2021, oscil·lant entre els 2.130 €/m² construït i els 1.368 €/m² 

construït a les 6 zones que considera. 

2.2 PREU DE L’HABITATGE PROTEGIT HPO 

El Pla per al dret a l’habitatge estableix quatre zones geogràfiques a efectes d’aplicació de la 

normativa d’habitatges de protecció oficial. Actualment Terrassa es troba inclosa a la zona A. 

El Decret llei 50/2020, de 9 de desembre de 2020, estableix un preu de venda màxim de l’habitatge 

protegit genèric per a la zona A de 2.385,63 €/m²útil. 

L’apartat 5 de l’article 83 bis de la Llei del dret a l’habitatge faculta el conseller o consellera del 

departament competent en matèria d'habitatge, per establir periòdicament mitjançant una ordre, 

tant el preu de venda bàsic, com el factor de localització que correspon a cada municipi. D’acord 

amb la disposició addicional tercera del Decret llei esmentat, a l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de 
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Barcelona, el factor de localització aplicable al preu de venda bàsic, per calcular el preu de venda 

màxim d'un habitatge amb protecció oficial a què fa referència l'article 83 bis de la Llei del dret a 

l'habitatge, ha de ser únic. 

Es té coneixement que Consell de Territori i Sostenibilitat, fent ús de les facultats que li atorga 

l’article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 

Govern, a proposta de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, està en tràmit d’una ordre, per 

la qual s’estableixen el preu de venda bàsic i el factor de localització aplicables per determinar el 

preu de venda màxim dels habitatges amb protecció oficial.  

En relació al preu de venda bàsic, disposa el següent article: 

“Article 1 – Preu de venda bàsic 

El preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial a què fa referència l’apartat 2 de 

l’article 83 bis de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, és de 1.788 euros per 

metre quadrat de superfície útil.“ 

En relació al factor de localització, disposa el següent article: 

“Article 2 - Factor de localització 

D’acord amb els apartats 1 i 3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 

correspon aplicar al preu de venda bàsic el factor de localització següent: 

a) 1,2777, en els municipis inclosos al grup 1 de l’annex. 

b) 1,1666, en els municipis inclosos al grup 2 de l’annex. 

c) 1,0555, en els municipis inclosos al grup 3 de l’annex. 

d) 1, en els municipis no inclosos a cap dels grups de l’annex.”  

Aquesta ordre preveu que el municipi de Terrassa estigui inclòs al grup 2 de l’annex. 

Malgrat que en el moment de la redacció del present document es vigent el mòdul A a la ciutat de 

Terrassa, creiem que cal fer la valoració econòmica amb el valor que assigna l’ordre en tràmit que 

serà el que s’aplicarà properament a la ciutat de Terrassa ja que la seva tramitació està molt 

avançada i, per tant, segurament serà executiu abans de la fermesa administrativa de la present 

MPOUM.  

El preu establert per a la venda habitatge protegit segons la nova ordre és: 

Preu HPO = 1.788 €/m² útil x 1,1666 =  2085,88 €/m² útil 

Aquest preu redueix un 12,56% el que estableix el vigent Decret llei 50/2020, de 9 de desembre de 

2020 de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves 

modalitats d'allotjament en règim de lloguer. Tot i que la Ordre en tràmit no està aprovada, els 

càlculs de viabilitat econòmica es realitzaran amb el valor que estableix aquesta, per actuar per la 

banda de la seguretat. Si els càlculs fonamenten la viabilitat de la mesura amb el valor de venda 

d’habitatge protegit establert per la nova Ordre, es conclou la viabilitat d’aquesta en aplicació del 

vigent Decret llei 50/2020, en tant que aquest estableix un preu superior i, per tant, la implantació 

de la mesura té un menor efecte. 

Cal destacar que la unitat en que s’expressa el preu de l’habitatge protegit és el m² útil, diferent a 

la que hem vist a l’anterior apartar en referència al mercat lliure que és el m² construït. Per tant, 

per a poder relacionar aquestes xifres cal fer una conversió d’unitats. En primer lloc, hem de 
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diferenciar tres conceptes relatius a les superfícies de les edificacions: 1) útil; 2) construïda; 3) 

urbanística. 

- 1) Superfície útil: És la superfície que ocupa el sòl delimitada pel perímetre definit per la cara 

interior dels tancaments d’un edifici, incloent la meitat de la superfície del sòl dels espais exteriors 

coberts d’ús privatiu, mesurada sobre la projecció vertical de la seva coberta. 

 No es considera superfície útil la ocupada en planta per tancaments interiors fixes, elements 

estructurals verticals i per les canalitzacions o conductes amb secció horitzontal superior a 100 cm² 

així com la superfície del sòl amb alçada lliure inferior a 1,5 m. 

- 2) Superfície construïda: És la superfície que mesura l’habitatge complert, inclosos tots els seus 

murs i passos d’instal·lacions, és a dir, és la superfície que queda dins del contorn de l’habitatge. 

La diferència entre la superfície útil i la construïda acostuma a estar al voltant 80%. 

- 3) Superfície urbanística: És la superfície que mesura l’habitatge complert amb la inclusió de la 

part proporcional en que participa de les zones comunes de l’edifici, que es composen de els nuclis 

verticals de comunicació (ascensors, escales i replans). El Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016 

estableix que la relació entre la superfície útil i la urbanística es del 74%. 

 

FACTORS CONVERSIÓ Superfície útil Superfície construïda Superfície  urbanística

Superfície útil 1,00 0,80 0,74

Superfície construïda 1,25 1,00 0,93

Superfície  urbanística 1,35 1,08 1,00  

Taula 2. Factors de conversió entre tipus de superfícies. Al multiplicar el tipus de superfície de la primera 
columna per un dels valors, s’obté el tipus de superfície de la primera fila on està situat. 

 

Donat que el preu de l’habitatge protegit està expressat en €/m² útil, per a poder comparar-ho amb 

els preus de l’habitatge lliure obtinguts, caldrà fer la conversió a €/m² construït. 

Considerant la relació de m² útil/m² construït de 0,80 s’obté que el mòdul d’HPO és de: Mòdul 

màxim venda HPO general: 2.085,88 €/m² útil x 0,80 = 1.668,70 €/m² construït. 

2.3 ESFORÇ ECONÒMIC DE LA POBLACIÓ PER L’ACCÉS A L’HABITATGE 

La compra d’un habitatge és una de les decisions de despesa més importants que adopta una família 

al llarg de la seva vida. Malgrat la possible consideració de l’habitatge com un bé d’inversió, el cert 

és que per a les economies familiars l’habitatge esdevé un bé de consum. En aquest sentit, per 

aconseguir que l’economia familiar sigui sostenible, es considera que la despesa destinada a 

l’habitatge no hauria de ser superior al 30% de la renda mitjana per llar. 

Les dades de l’INE (2016) ofereixen informació de la renda mitjana per persona i per llar, a nivell de 

secció censal. Aquestes dades en relació a les seccions censals han estat processades per obtenir les 

dades de renda per llar en funció de les 17 zones de l’estudi de mercat. 

A la taula i plànol següent, s’observa com les rendes familiars varien notablement per zones, 

oscil·lant aproximadament entre 30.000 € i 40.000 € anuals a les zones més cèntriques i al voltant 

de 25.000€ a les zones perifèriques de la ciutat. 
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RENDES MITJANES 2016

RM llar 

(€)

RM persona 

(€)

ZONES

Z.1 (Centre) 39.833 15.414

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 31.014 12.425

Z.3 (Ca n'Anglada) 26.112 8.798

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 25.343 9.423

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 25.233 9.739

Z.6 (Can Palet) 26.265 10.215

Z.7 (Segle XX) 30.917 12.207

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 30.756 11.404

Z.9 (Ca n'Aurell) 35.949 13.967

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 27.484 10.579

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 26.535 10.109

Z.12 (Can boada) 30.390 11.842

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 34.209 13.647

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 31.539 12.397

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 24.443 9.283

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 26.045 9.543

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 27.818 10.004
 

Taula 3. Renda mitjana per llar i renda mitjana per persona. Any 2016. 

Font: Duatis Arquitectes SLP a partir de dades de Ep Data / AEAT 

 

 

Plànol 2. Renda mitjana per llar. Any 2016. 

Font: Duatis Arquitectes SLP a partir de dades de Ep Data / AEAT Agencia Tributaria 
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Els elevats preus de l’habitatge en relació a la renda familiar, han fet del finançament mitjançant 

el crèdit hipotecari el principal sistema d’accés a l’habitatge en propietat. 

Per a l’estimació de l’esforç econòmic per a l’adquisició d’un habitatge en règim de propietat a 

Terrassa, s’han considerat els següents indicadors: 

‐ El nombre d’anualitats de Renda Mitjana per Llar que cal estalviar per a satisfer el pagament 

de l’entrada i les despeses associades a la compra i finançament. 

‐ El percentatge de la renda familiar destinat al pagament del crèdit hipotecari. 

Per accedir al finançament necessari per adquirir un habitatge en propietat és imprescindible 

realitzar un important estalvi previ, consistent, com a mínim, en un 20% del valor de l’habitatge 

més les despeses associades a la compra i a formalització de la hipoteca (ITP, escriptura, notaria, 

taxació, etc.) que es poden estimar en un 12% del valor de venda. 

A la taula següent es calcula el nombre d’anys d’estalvi necessari per poder aconseguir la quantia 

de l’entrada i les despeses associades a la compra i finançament, considerant que la despesa 

destinada a l’habitatge ha de ser com a màxim d’un 30% de la renda mitjana de les llars. El resultat 

obtingut és que les famílies necessiten de l’ordre de 7 anys d’estalvi abans de poder accedir a la 

compra de l’habitatge, oscil·lant en funció dels barris entre 5 i 8 anys. 

 

ECONOMIA D'ACCÉS A L'HABITATGE 

€/m2 

construït

Preu venda 

(€) Entrada (€) R mitjana llar 30% renda mitj Temps estalvi

ZONES 2T 2021 2T 2021 (20%+12%) vv € € Anys

Z.1 (Centre) 2.341,4 273.892 87.645,44 38.293 11.488 7,63

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 2.084,6 203.386 65.083,52 31.547 9.464 6,88

Z.3 (Ca n'Anglada) 1.239,9 123.141 39.405,12 25.322 7.597 5,19

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 1.941,1 181.086 57.947,52 25.540 7.662 7,56

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 1.450,3 136.663 43.732,16 25.570 7.671 5,70

Z.6 (Can Palet) 1.767,4 155.535 49.771,20 26.383 7.915 6,29

Z.7 (Segle XX) 2.128,3 178.879 57.241,28 33.195 9.959 5,75

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 1.705,8 159.997 51.199,04 32.751 9.825 5,21

Z.9 (Ca n'Aurell) 2.199,3 221.857 70.994,24 35.869 10.761 6,60

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 1.890,8 283.668 90.773,76 28.757 8.627 10,52

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 1.866,3 219.411 70.211,52 29.487 8.846 7,94

Z.12 (Can boada) 1.893,8 172.588 55.228,16 31.545 9.464 5,84

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 2.110,3 218.028 69.768,96 34.232 10.270 6,79

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 2.115,1 208.728 66.792,96 31.658 9.497 7,03

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 1.510,8 127.269 40.726,08 25.950 7.785 5,23

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 1.733,9 159.347 50.991,04 26.955 8.087 6,31

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 1.959,4 198.056 63.377,92 27.080 8.124 7,80  

Taula 4. Repercussió a l'economia familiar de l'entrada a l'accés d'habitatge (entrada i anys necessaris d'estalvi). 

 

D’altra banda, un cop s’ha aconseguit l’import necessari per l’entrada de l’habitatge, s’ha de 

formalitzar un préstec hipotecari per poder accedir a la compra de l’habitatge. Per estudiar la 

problemàtica del crèdit hipotecari analitzarem les condicions del finançament: import del préstec 

necessari, entrada i despeses associades a la compra i al finançament i quota de la hipoteca. 

Els criteris utilitzats per a realitzar el càlcul han estat: 

‐ Quant al valor de l’habitatge, l’índex de preus de l’habitatge del Servei d’Estudis i observatori 

de la Ciutat de l’any 2021. 

‐ Quant al pagament inicial per accedir a l’habitatge, s’ha considerat el 20% del valor en venda 

de l’habitatge i un 12% del preu de venda en funció de les despeses vinculades amb l’adquisició 
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de l’habitatge i la hipoteca (impost de transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, 

notaria i registre, taxació i altres despeses). 

- Quant a la renda mitjana de la llar, els valors actualitzats de la Ep Data / AEAT Agencia 

Tributaria.  

‐ El pagament de la hipoteca s’ha calculat considerant un capital del 80% del valor de 

l’habitatge, a amortitzar en 20 anys, al tipus d’interès mitjà de les entitats financeres.  

El càlcul de la quota anual de la hipoteca es fa mitjançant l’aplicació de la següent fórmula: 

Quota anual = [(PV * H) * I] + [(PV * H)/T] 

 PV = Preu de venda de l’habitatge (€/m² construït). 

H = Percentatge del valor de venda de l’habitatge que es demana com a hipoteca; en aquest 

cas es considera el 80%, ja que el 20% s’ha comptat com a entrada. 

 I = Tipus d’interès anual fixe de la hipoteca; es considera un 1,6%  (any 2021). 

T = Número d’anys d’amortització de la hipoteca. 

L’esforç econòmic per l’accés a l’habitatge en propietat requereix en primer lloc un esforç previ 

per l’entrada i les despeses associades a la compra i finançament de l’ordre de 61.000 € de mitjana 

(de 40.000 a 91.000 € en funció de la zona), com es pot comprovar a la taula 4. 

En segon lloc, assolit l’estalvi necessari per accedir al mercat en venda, a partir de les dades de la 

quantia econòmica de la hipoteca i de la renda mitjana per llar per zones, s’ha estimat l’esforç 

econòmic familiar pel pagament de la quota hipotecària (taula 5). Aquest percentatge que es 

considera que no hauria de sobrepassar el 30%, té un valor mig a Terrassa al voltant del 34%, 

arribant en alguns casos a al 52%. Al voltant de dos terços de les zones es supera aquest percentatge 

màxim, les quals es representen en verd a la següent taula: 

 

ESFORÇ ECONÒMIC HIPOTECARI

€/m2 

construït

Preu venda 

(€) Entrada (€) R mitjana llar Quota anual Quota mes Esforç econ.

ZONES 2T 2021 2T 2021 (20%+12%) vv € € / any € / mes %

Z.1 (Centre) 2.341,4 273.892 87.645,44 38.293 14.461,50 1.205,12 37,77%

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 2.084,6 203.386 65.083,52 31.547 10.738,78 894,90 34,04%

Z.3 (Ca n'Anglada) 1.239,9 123.141 39.405,12 25.322 6.501,84 541,82 25,68%

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 1.941,1 181.086 57.947,52 25.540 9.561,34 796,78 37,44%

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 1.450,3 136.663 43.732,16 25.570 7.215,81 601,32 28,22%

Z.6 (Can Palet) 1.767,4 155.535 49.771,20 26.383 8.212,25 684,35 31,13%

Z.7 (Segle XX) 2.128,3 178.879 57.241,28 33.195 9.444,81 787,07 28,45%

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 1.705,8 159.997 51.199,04 32.751 8.447,84 703,99 25,79%

Z.9 (Ca n'Aurell) 2.199,3 221.857 70.994,24 35.869 11.714,05 976,17 32,66%

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 1.890,8 283.668 90.773,76 28.757 14.977,67 1.248,14 52,08%

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 1.866,3 219.411 70.211,52 29.487 11.584,90 965,41 39,29%

Z.12 (Can boada) 1.893,8 172.588 55.228,16 31.545 9.112,65 759,39 28,89%

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 2.110,3 218.028 69.768,96 34.232 11.511,88 959,32 33,63%

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 2.115,1 208.728 66.792,96 31.658 11.020,84 918,40 34,81%

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 1.510,8 127.269 40.726,08 25.950 6.719,80 559,98 25,90%

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 1.733,9 159.347 50.991,04 26.955 8.413,52 701,13 31,21%

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 1.959,4 198.056 63.377,92 27.080 10.457,36 871,45 38,62%  

Taula 5. Valors de la hipoteca en funció de les zones i esforç econòmic familiar 

De l’estudi de l’accés a l’habitatge en règim de propietat, podem deduir que en una gran majoria 

de zones existeixen problemes derivats de l’elevat preu de l’habitatge lliure en relació a les rendes 

econòmiques de la població. 
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2.4 EVOLUCIÓ DELS PREUS DE MERCAT 

En aquest context d’elevat esforç econòmic familiar per accedir a l’habitatge, cal destacar l’acusat 

increment que sofert l’evolució dels preus de l’habitatge en els darrers anys. 

L’estudi de l’evolució dels preus d’habitatge plurifamiliars s’ha portat a terme a partir de la 

informació del segment de venda del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat (Índex de Preus de 

l’Habitatge 2016‐2021), de l’Ajuntament de Terrassa. 

A la següent taula es pot comprovar que els preus de l’habitatge han experimentat un increment 

mig de l’ordre d’un 35% entre l’any 2016 i l’any 2021, oscil·lant en les diferents zones entre un 20% 

i un 50%. 

 

VALORS DE VENDA Relació

ZONES 1T 2016 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 2T 2020 2T 2021 2T2021 / 1T2016

Z.1 (Centre) 1.856,7 2.001,0 1.984,6 2.278,4 2.363,1 2.290,0 2.341,4 1,26

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 1.501,6 1.497,5 1.695,3 2.048,7 2.068,1 2.121,7 2.084,6 1,39

Z.3 (Ca n'Anglada) 1.026,6 978,1 1.096,6 1.230,1 1.285,7 1.292,5 1.239,9 1,21

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 1.436,2 1.524,6 1.603,6 1.890,6 1.981,1 1.837,2 1.941,1 1,35

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 1.099,3 1.194,5 1.243,1 1.515,2 1.400,5 1.384,0 1.450,3 1,32

Z.6 (Can Palet) 1.261,5 1.344,2 1.447,0 1.594,0 1.651,2 1.645,0 1.767,4 1,40

Z.7 (Segle XX) 1.636,9 1.655,5 1.809,9 2.223,0 2.138,6 2.120,9 2.128,3 1,30

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 1.277,0 1.326,2 1.537,8 1.607,9 1.742,3 1.735,1 1.705,8 1,34

Z.9 (Ca n'Aurell) 1.468,7 1.631,4 1.790,1 2.013,0 2.058,9 2.103,2 2.199,3 1,50

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 1.577,6 1.647,7 1.639,5 1.691,3 1.949,4 1.845,8 1.890,8 1,20

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 1.395,9 1.517,9 1.533,6 1.732,9 1.779,9 1.639,3 1.866,3 1,34

Z.12 (Can boada) 1.313,2 1.382,4 1.544,2 1.794,1 1.746,7 1.798,0 1.893,8 1,44

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 1.521,5 1.675,9 1.683,0 2.021,4 2.071,3 2.038,0 2.110,3 1,39

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 1.644,5 1.672,2 1.851,7 2.022,7 2.007,1 1.945,5 2.115,1 1,29

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 1.066,2 1.157,4 1.250,8 1.571,0 1.556,0 1.729,0 1.510,8 1,42

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 1.207,3 1.273,4 1.383,0 1.646,2 1.667,1 1.628,2 1.733,9 1,44

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 1.472,0 1.423,9 1.505,3 1.687,2 1.829,7 1.824,8 1.959,4 1,33

€/m2 construït

 

Taula 6. Evolució dels preus de l'habitatge 

Font: Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat, Ajuntament de Terrassa. 

 

A efectes de comprovació de les dades del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, hem analitzat 

dues fonts addicionals: el portal Idealista i les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya. 

Segons el portal immobiliari Idealista la majoria de barris han experimentat un increment del valor 

de venda de l’ordre d’un 40 % entre l’any 2016 i l’any 2021. 

VALORS DE VENDA IDEALISTA Relació

ZONES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2T2021 / 1T2016

CENTRE 1.545 1.651 1.899 2.086 2.121 2.138 1,38

LLEVANT 1.122 1.034 1.162 1.358 1.332 1.468 1,31

NORD-EST 1.133 1.181 1.381 1.643 1.604 1.664 1,47

NORD-OEST 1.388 1.507 1.700 1.899 1.877 1.929 1,39

PONENT 1.310 1.349 1.536 1.708 1.704 1.835 1,40

SUD 1.248 1.324 1.377 1.523 1.590 1.742 1,40

€/m2 construït

 

Taula 7. Evolució dels preus de venda per zones. Increment 2016-2021. 

Font: Portal Immobiliari Idealista. 

Segons les dades publicades per la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya pel que fa 

a l’evolució dels preus de venda a Terrassa, es pot comprovar que aquests han experimentat un 

increment de l’ordre d’un 55% entre l’any 2016 i l’any 2021. 
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VALORS DE VENDA GENCAT Relació

ZONES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2T2021 / 1T2016

TERRASSA 1.238 1.380 1.561 1.773 1.958 1.923 1,55

€/m2 construït

 

Taula 8. Evolució dels preus de venda a Terrassa. Preu total. Increment 2016-2021. 

Font: Secretaria d’Habitatge Generalitat de Catalunya. Estadístiques de compravendes d’habitatge. 

En resum, els resultats obtinguts pel portal Idealista i la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya encara manifesten unes pujades més acusades de preus de venda respecte els valors del 

Servei D’Estudis i l’Observatori de la ciutat de Terrassa. 

2.5 VALORS EMPRATS ALS CÀLCULS DE LA VIABILITAT ECONÒMICA 

Com s’ha explicat a l’apartat 2.2, les superfícies de les edificacions es poden mesurar seguint tres 

conceptes. 1) útil; 2) construïda; 3) urbanística. 

Per a poder comparar valors, totes les unitats emprades han de fer referència al mateix tipus de 

superfície. Els valors utilitzats per al càlcul de la viabilitat econòmica del present document, 

s’expressaran seguint el concepte de superfície urbanística. En el càlcul de viabilitat econòmica 

s’utilitza prioritàriament aquest concepte, ja que és el que va lligat a l’aprofitament urbanístic. 

Així mateix, els preus que recull el Butlletí Econòmic de la Construcció fan referència a superfície 

urbanística. 

A continuació es detallen els valors emprats per cada concepte utilitzat als càlculs de viabilitat 

econòmica: 

• Valors de venda Vv: 

- Valor de venda de l’habitatge de renda lliure Vv 

El valor de venda de l’habitatge de renda lliure s’expressa en €/m² de sostre urbanístic (€/m² st). El 

següent quadre reflexa les dades que apareixen a l’apartat 2.1 sobre el valor de venda en €/m² 

construït i la conversió a €/m² urbanístic, a través de l’aplicació del mòdul 0,93. El resultat ha estat 

utilitzat en cada una de les zones en el desenvolupament del mètode residual estàtic: 
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VALORS DE VENDA HABITATGE LLIURE

€/m² 

construït

€/m² 

urbanístic

ZONES 2T 2021 2T 2021

Z.1 (Centre) 2.341,4 2.165,8

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 2.084,6 1.928,3

Z.3 (Ca n'Anglada) 1.239,9 1.146,9

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 1.941,1 1.795,5

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 1.450,3 1.341,5

Z.6 (Can Palet) 1.767,4 1.634,8

Z.7 (Segle XX) 2.128,3 1.968,7

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 1.705,8 1.577,9

Z.9 (Ca n'Aurell) 2.199,3 2.034,4

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 1.890,8 1.749,0

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 1.866,3 1.726,3

Z.12 (Can boada) 1.893,8 1.751,8

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 2.110,3 1.952,0

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 2.115,1 1.956,5

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 1.510,8 1.397,5

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 1.733,9 1.603,9

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 1.959,4 1.812,4  

Taula 9. Valors de venda d'habitatge lliure a Terrassa. Relació €/m² construït – urbanístic.  2n trimestre 2021. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat, Ajuntament de 
Terrassa. 

 

- Valor de venda de l’edificació subjecte a alguna mesura de protecció  

Com s’indica a l’apartat 2.2, a efectes d’aplicació de la normativa d’habitatges de protecció oficial, 

Terrassa es troba en tràmit d’una ordre, per la qual s’estableixen el preu de venda bàsic i el factor 

de localització aplicables per determinar el preu de venda màxim dels habitatges amb protecció 

oficial.  El preu establert per a la venda habitatge protegit segons la nova ordre és: 

Preu HPO = 1.788 €/m² útil x 1,1666 =  2085,88 €/m² útil 

El preu de l’habitatge protegit està expressat en €/m² útil, a efectes d’aquesta valoració cal fer la 

conversió a €/m² urbanístic.  Considerant la relació de m² útil/m² urbanístic de 0,74 s’obté que el 

mòdul d’HPO és de: 

Mòdul màxim venda HPO genèric: 2.085,88 €/m² útil x 0,74 = 1.543,55 €/m² urbanístic. 

Cal recordar que aquest mòdul es refereix al preu màxim de venda, sense condicionar que els preus 

puguin ser inferiors.  

 

• Coeficient K: 

Pel coeficient K de ponderació de les despeses i benefici empresarial de la promoció s’opta per 

adoptar el valor general de 1,4 en els valors de venda lliure, al no observar-se condicionants que 

suggereixin l’adopció d’un altre valor en funció dels criteris establers pel RLS. Per als valors 

sotmesos a mesures de protecció, tan com possibilita igualment el mateix criteri establert pel RLS, 

s’opta per adoptar valor de 1,3 en funció de la reducció de la despesa de promoció que acompanya 

aquesta tipologia.  
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- Coeficient de ponderació per a l’ús d’habitatge de renda lliure: 1,4 

- Coeficient de ponderació per a l’ús d’habitatge en règim de protecció oficial (HPO): 1,3* 

* En la pràctica de les valoracions immobiliàries d’habitatge amb protecció oficial és comú 

l’aplicació del coeficient k=1,2 com possibilita el criteri establert pel RLS, tot i així, per actuar en 

el marge de la seguretat, en el càlculs de la present avaluació econòmica s’aplicarà el coeficient 

k=1,3. 

 

• Valors de construcció Vc: 

Per a la determinació dels valors de construcció de cadascun dels usos considerats s’ha pres com a 

referència l’estudi desenvolupat per la publicació especialitzada Butlletí Econòmic de la Construcció 

número 326, 2n trimestre de 2021. Tots els valors considerats inclouen el 20% de benefici industrial 

i despeses generals, el 2% en concepte de seguretat i salut i el 9,5% en concepte d’honoraris tècnics 

i permisos d’obra. 

Per al valor de cost de construcció de l’habitatge en edificis de renda lliure s’ha pres com a 

referència la mitjana del que es fixa per a habitatges plurifamiliars de renda normal entre mitgeres. 

Per a l’habitatge de protecció pública en regim general s’ha pres com a referència el que es fixa per 

a un habitatge plurifamiliar de renda social aïllat de planta baixa i quatre plantes pis.  

Així doncs, els valors de construcció Vc emprats en aquesta avaluació econòmica són: 

- Ús d’habitatge de renda lliure: 1.330,37 €/m²st urbanístic 

- Ús d’habitatge en règim de protecció oficial: 1.021,81 €/m²st urbanístic 

2.6 JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PROPOSTA 

Com hem constatat, davant de la problemàtica que suposa l’accés a l’habitatge a Terrassa, on la 

població s’enfronta a esforços econòmics molt elevats i en un mercat immobiliari que continua a 

l’alça, es proposa la present mesura d’obtenció d’habitatge social de protecció pública.  

En compliment del marc legal i com s’ha exposat a l’apartat 2.1.1 del present document, quan la 

realitat demostra que el model de desenvolupament residencial no és sostenible perquè exclou i no 

cohesiona, l’Administració ha d’exercir les seves competències urbanístiques amb tot l’abast 

necessari que li permet l’article 2.1 TRLU, és a dir, la facultat expressa d’incidir en el mercat 

immobiliari regulant l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge. La potestat de l’Administració 

sobre la definició del model de desenvolupament urbanístic cap als criteris legals de sostenibilitat 

que imposa la Llei s’incardina, a més, entre les obligacions que l’article 9.1 del mateix cos legal, el 

qual imposa a les Administracions amb competències en matèria urbanística l’obligació de vetllar 

per què les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici del 

benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida. 

El planejament urbanístic pot ser alterat per l’Administració en exercici de l’anomenat ius variandi 

o dret a canviar l’ordenació, per tal de ser adaptar a les exigències variants de l’interès públic.  

La present modificació està dirigida a la satisfacció de l’interès públic arrel del la problemàtica 

d’accés a l’habitatge detectada a la ciutat.  

En relació a l’interès públic de la modificació cal afegir, que Terrassa actualment no compta amb 

prou habitatge assequible per complir el mandat de Solidaritat urbana previst per la llei 18/2007 

pel dret a l’habitatge, el qual estableix les bases per a fer efectiu el dret a l’habitatge.  
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La Constitució Espanyola, al seu article 47, considera que l’accés a un habitatge digne i adequat és 

un dret comú per a tots els espanyols. Segons aquest, els poders públics promouran les condicions 

necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del 

sòl d’acord amb l’interès general per impedir l’especulació.  

La present modificació es tramita en compliment de les determinacions contemplades en el Pla 

local d’habitatge de Terrassa 2019-2025, el qual proposa en l’actuació A3 la redacció i tramitació 

d’una modificació de planejament general que permeti incrementar l’habitatge protegit dins del sòl 

urbà.  

Com s’ha constat a través de l’estudi de mercat, Terrassa no té un comportament homogeni 

respecte els preus de l’habitatge en les seves diferents àrees econòmiques. En l’àmbit central de la 

ciutat, el preu de venda de l’habitatge usat es situa un 21,2% per damunt del preu mitjà, mentre 

que a l’àmbit central de l’eix de la riera de les Arenes, aquest assoleix el -35,8%. Aquesta diferència 

de preu entre zones econòmiques pot arribar als 1.101,5 €/m². Aquest fet implica que a l’àrea 

central, el preu ascendeix a valors que quasi doblen el preu de les àrees més econòmiques 

(increments de l’ordre del 189 %). 

Donada aquesta heterogeneïtat als valors de mercat, la mesura incidirà de diferent manera a 

cadascuna de les zones econòmiques. Els següents apartats analitzen aquesta incidència. 

2.6.1 RELACIÓ DE PREUS DE L’HABITATGE LLIURE RESPECTE HPO 

Analitzant la relació entre el preu de l’habitatge lliure i el preu d’HPO, es pot veure que algunes 

zones tenen preus d’habitatge lliure similars o per sota de l’habitatge protegit, i que per tant, 

l’aplicació de la mesura no tindria una major incidència. 

A la següent taula es comparen els preus de cada zona per superfície construïda: 

VALORS VENDA I RELACIÓ PREU HPO

€/m2 

H lliure

€/m2 

HPO

Relació

lliure /HPO

ZONES 2T 2021

Z.1 (Centre) 2.341,4 1.668,7 1,40

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 2.084,6 1.668,7 1,25

Z.3 (Ca n'Anglada) 1.239,9 1.668,7 0,74

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 1.941,1 1.668,7 1,16

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 1.450,3 1.668,7 0,87

Z.6 (Can Palet) 1.767,4 1.668,7 1,06

Z.7 (Segle XX) 2.128,3 1.668,7 1,28

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 1.705,8 1.668,7 1,02

Z.9 (Ca n'Aurell) 2.199,3 1.668,7 1,32

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 1.890,8 1.668,7 1,13

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 1.866,3 1.668,7 1,12

Z.12 (Can boada) 1.893,8 1.668,7 1,13

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 2.110,3 1.668,7 1,26

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 2.115,1 1.668,7 1,27

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 1.510,8 1.668,7 0,91

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 1.733,9 1.668,7 1,04

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 1.959,4 1.668,7 1,17  

Taula 10. Relació del Valor de venda de mercat per zones amb preu d'HPO. 2n trimestre 2021 

Font: Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat, Ajuntament de Terrassa. 



 VI. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A L’OBTENCIÓ DEL 30 % D’HABITATGE SOCIAL DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ÀMBITS DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT117 

El quadre anterior reflexa clarament la diferent situació de les àrees econòmiques de Terrassa. En 

aquest quadre podem diferenciar clarament tres grups de zones econòmiques: 

- En el primer grup, representades en color verd, es destaquen un total de 3 zones (Ca 

n’Anglada, Pla. Santa Eulàlia-Can Palet II-Guadalhorce-Can Jofresa-Xúquer i Pla de Bon Aire-Sant 

Llorenç-Can Tusell) en les quals el mòdul màxim del valor de venda d’HPO és superior al valor de 

l’habitatge lliure. 

-En el segon grup, representades en color gris, en un total de 3 zones més, (Can Palet, La 

Maurina-Roc Blanc-La Cogullada-Vista Alegre i Sant Pere Nord-Egara), la relació entre el valor de 

mercat i el de l’habitatge lliure no supera el 10%. 

En el dos casos anteriors, ens trobem en situacions en les que el valor del habitatge protegit, es 

situa en uns valors que podem entendre com molt pròxims als valors de l’habitatge lliure i per tant 

la introducció d’aquest ús d’habitatge protegit, previst en el present document, no ha d’implicar un 

canvi significatiu en el mercat immobiliari de la ciutat de Terrassa. 

Es pot afirmar que, en aquestes 6 zones, la mesura que es proposa en la present MPOUM, 

pràcticament no tindrà cap incidència en el valor de venda, ja que el preu de venda de l’HPO, 

establert en la normativa vigent no és una exigència directa de preu de venda, sinó un preu màxim 

que no es pot superar, de manera que si el preu de venda del mercat lliure està per sota d’aquest 

preu de venda del valor màxim de sostre d’habitatge protegit, no tindria cap sentit aplicar un preu 

més alt en aquest producte, doncs difícilment es materialitzarà la seva venda. Així doncs, el propi 

mercat regularà l’import de venda de l’HPO, amb una reducció adaptada a la situació 

socioeconòmica de cada zona. 

- En un tercer grup, sense color en el quadre anterior, situaríem la resta de les zones 

econòmiques de Terrassa, on el valor de venda del producte immobiliari actual, presenta un preu 

per sobre del 10% del valor de venda del mòdul de l’habitatge protegit. 

S’avaluarà més endavant en aquest mateix document econòmic l’impacte potencial de la mesura, 

donant compliment així al precepte establert a l’article 99.1 del TRLU sobre l’avaluació econòmica 

de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 

econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

A criteri d’aquest equip redactor, el precepte de l’article 99.1, esmentat anteriorment, té el seu 

origen la coneguda modificació legislativa derivada com a conseqüència del cas Pretòria, en el que 

el legislador ve endurir molt les condicions per evitar la corrupció urbanística i aquest article, entre 

altres finalitats, el que pretenia era posar límit al que podríem identificar com a enriquiments 

excessius que per aquell temps tan mal varen fer a la ciutadania en general i la sector immobiliari 

en particular, i es per aquesta raó que la legislació en preveia aquest exercici de major enriquiment 

que en cap cas es pot produir per aplicació de la mesura que es planteja en aquest document 

urbanístic. No obstant l’anterior, es creu adequat i convenient fer una avaluació del potencial 

impacte de la mesura en el mercat immobiliari de la ciutat de Terrassa i avaluar al mateix temps els 

potencials beneficis socials que la mateixa mesura pot aportar a l’accés a l’habitatge dins de la 

ciutat, entenent que economia i qualitat social, sempre han de formar part d’una mateixa equació 

en la construcció de la ciutat. 

Per tant d’acord amb l’exposat anteriorment, si bé la present modificació actualment no tindrà cap 

efecte en algunes de les zones (les assenyalades en els colors verd i gris de quadre precedent), la 

mesura té la voluntat de ser una nova norma d’aplicació per a tot el conjunt del municipi i per tant 

passar a convertir-se en una mesura estructural de llarg recorregut i amb una obligació i distribució 
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homogèniament uniforme en el conjunt de la ciutat, de forma que, front a potencials possibles 

increments de preus desorbitats, com els que es van viure als anys previs a l’escat de la bombolla 

immobiliària, l’administració es doti d’una mesura que ve a ser un complement necessari a les 

altres mesures ja contemplades en el Pla Local de l’Habitatge de Terrassa, quina finalitat, en darrer 

cas, es donar la major cobertura i compliment del precepte que emana de l’article 47 de la 

Constitució Espanyola, sobre el drets de tots els ciutadans d’accedir a un habitatge digne i de 

qualitat. 

2.6.2  PREUS DE VENDA I BENEFICI D’UNA OPERACIÓ IMMOBILIÀRIA SEGONS EL MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC 

El present apartat té com a objectiu analitzar la potencial relació entre els preus de venda dels 

diferents productes immobiliaris destinats a l’habitatge plurifamiliar i avaluar quins són els límits 

dels preus de venda, en els que podem afirmar que es mantindria substancialment el mateix 

benefici, en una promoció d’habitatge protegit que lliure, i això pot arribar a ser possible, ja que la 

composició dels elements que es valoren en cada cas, promoció d’habitatge lliure i promoció 

d’habitatge protegit, són certament diferents pel que fa als ingressos però també pel que fa a les 

despeses, de forma que si be el valors dels ingressos resultat del valor de venda és inferior, també 

es cert que el valor de les despeses vinculades a les promocions d’habitatge protegit també són 

molt inferior, de ta manera que podem afirmar que aquesta variació del valor de venda del 

producte immobiliari, fins a cert punt, és assumible dins de la reducció de despeses que comporta 

la promoció d’habitatge protegit, sense interferir amb el benefici de la promoció. 

Amb tal propòsit, cal fer una breu explicació sobre el mètode de valoracions àmpliament utilitzat a 

la pràctica de la taxació immobiliària, el mètode residual. El mètode residual s'emmarca en les 

metodologies additives de valoració i parteix de considerar el valor en venda del producte 

immobiliari acabat (Vv) com la suma del valor dels seus components: sol (Vrs), construcció (Vc), 

despeses de promoció (D) i benefici del promotor (B): 

Vv = Vrs + Vc + D + B 

 

En la modalitat estàtica del mètode residual, un cop establerta dita expressió, s’estimen les 

despeses i els beneficis dels promotors en un percentatge dels costos del sòl i construcció, obtenint 

una formula simple que relaciona valors en venta de productes immobiliaris acabats amb valors del 

sòl i costos de construcció; 

Vv: k (Vrs + Vc) 

Deduir el valor del sòl d’aquesta expressió, coneguts els valors en venta i costos de construcció, és 

tan senzill com aïllar una incògnita en una equació de primer grau. El Reial Decret 1492/2011, de 24 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la llei del sòl (RLS), recull a l’article 

22.2 la metodologia residual estàtica que utilitza l’expressió: 

Vrs: (Vv/K) – Vc 

Sent: 

Vrs: Valor residual del sòl (en €/m²) 

Vv: Valor de venda del m² d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat (en 

€/m²st). 

Vc: Valor de la construcció del m² d’edificació de l’ús considerat (en €/m²st). 
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K: Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de finançament, 

gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció 

Inmobiliaria necessària per a la materialització de l’edificabilitat. 

Segons l’esmentat text legal, el coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,4, 

podrà oscil·lar entre 1,2 i 1,5 en base a criteris de situació, ús, dinàmica de mercat, etc. 

Ara bé, donat que el coeficient K agrupa les despeses de promoció (D) i benefici del promotor (B), 

el punt dèbil del mètode radica en establir adequadament la quantia del benefici del promotor.  

Els autors més destacats en el camp de la Taxació Inmobiliaria de béns de natura urbana han 

considerat que el benefici de la promoció immobiliària, es pot estandarditzar en línies generals, en 

un percentatge homogeni de les quantitats invertides en l’activitat empresarial: sòl, construcció i 

despeses de promoció.  

Així doncs, segons diferents fonts consultades i acreditades com la del professor Josep Roca 

Cladera, les despeses (D) i beneficis de promoció (B) es poden desglossar en: 

D = 15% (Vrs + Vc) 

B = 20% (Vrs + Vc + D) 

D’acord amb l’anterior les despeses d’una operació immobiliària, que substancialment es 

concentren en despeses de comercialització i finançament, estan entorn al 15% del cost del valor 

del sòl i del valor de la construcció, i el benefici de l’actuació estaria entorn al 20% del  sumatori 

del cost del valor del sòl, del valor de la construcció més les despeses de l’operació immobiliària 

Realitzades les afirmacions anteriors, es tractarà de realitzar una comparació entre una actuació 

immobiliària d’habitatge lliure (amb uns ingressos i unes despeses més elevades) i una actuació 

d’habitatge protegit (amb uns ingressos i unes despeses menys elevades) de manera que si 

mantenim en la fórmula el valor del cost de l’adquisició del sòl, com un valor ja fixat prèviament, 

caldrà analitzar quin pot ser el comportament de les altres variables que composen la ja esmentada 

fórmula del mètode residual mencionada anteriorment de: 

Vv = Vrs + Vc + D + B 

Els valor que es manté fixe per tots dos casos, tal com s’ha comentat abans és el del valor del sòl: 

Vrs = El valor del sòl ve determinat pel mercat en cas de compra, o pot ser una propietat adquirida 

o heretada amb anterioritat a l’execució de la promoció 

Els conceptes següents presenten variacions de valor de l’habitatge lliure respecte l’habitatge 

protegit: 

Vv = El valor de venda de l’habitatge lliure (Vvll) ve determinat pel preu de mercat. El valor de 

venda de l’habitatge protegit (Vvhp) ve condicionat per un valor màxim que estableix la normativa 

vigent. 

Vc = Els valors de construcció de l’habitatge protegit (Vchp) són inferiors als de l’habitatge lliure 

(Vcll). La tipologia, el disseny, les instal·lacions, els materials i/o els acabats d’aquesta tipologia 

són més senzills, la qual cosa repercuteix en un menor preu de construcció.  

D = Es correspon a mb el valor de les despeses. Les despeses de promoció són més baixes en un 

habitatge protegit (DHP) que en un habitatge lliure (DLL). ja que la gestió i promoció d’una actuació 

immobiliària és molt més reduïda. Tal i com estableix la mateixa legislació en considerar que el 
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factor Ka es pot reduir fins 1,2 enlloc del 1,4 que s’utilitza en una actuació immobiliària ordinària, 

doncs tenen un atractiu comercial i una sortida a mercat garantida i per tant molt més ràpida. 

Quasi podem afirmar que les despeses de comercialització en una actuació immobiliària d’habitatge 

protegit, són nul·les ja que la gran major part de les adjudicacions es realitzen per sorteig, ja 

sempre hi ha moltes més demandes que ofertes i Terrassa no n’és una excepció a aquesta norma de 

comportament general. 

En l’anàlisi comparatiu de les dues actuacions immobiliàries, lliure i protegida, el benefici (B) 

habitualment serà un component variable, no obstant en la present simulació, el que interessa és 

precisament saber quina incidència, sobre el valor en venta del producte immobiliari de l’habitatge 

lliure, té el fet  de la voluntat del manteniment del benefici a un valor fixe de ja que, en termes de 

rendibilitat econòmica, aquest valor és el que interessa mantenir. 

Per la seva part, ja hem comentat que l’habitatge de protecció oficial, pel fet de tenir un valor de 

construcció i unes despeses de promoció més baixes, té un cert marge que permet que 

comparativament a una actuació de l’habitatge lliure, no hi hagi pèrdua de benefici, sempre i quan 

el valor enventa de l’habitatge lliure es mantingui dins d’un cert escandall de preus 

A continuació s’avalua el preu fins al que es podria reduir el valor de venda de l’habitatge protegit, 

sense alterar el benefici 

VvLL = Vrs + Vc LL + DLL + BLL 

VvHP = Vrs + VcHP + DHP + BHP 

Expressant les despeses generals en percentatge respecte les quantitats invertides en l’activitat 

principal obtenim: 

VvLL = Vrs + VcLL + 15% (Vrs + VcLL) + BLL 

VvHP = Vrs + VcHP + 7%* (Vrs + VcHP) + BHP 

*El 7% s’obté de l’aplicació del coeficient K=1,3 en el mètode residual estàtic per a la promoció

d’habitatge protegit, en repercussió d’una reducció de les despeses de promoció. Cal afegir, que es 

tracta d’un coeficient pel marge de la seguretat, doncs en la valoració immobiliària d’habitatge 

amb protecció oficial és usual aplicar coeficients de fins a K=1,2. 

Caldrà avaluar ara quin podria de ser el preu màxim de venda de l’habitatge protegit, dins del 

màxim permès per la legislació vigent, de forma que es mantingués un benefici equivalent al d’una 

promoció d’habitatge lliure, tot tenint en compte els factors i elements ja comentats anteriorment 

de que el preu de la construcció és inferior al preu de la construcció del lliure i que el valor de les 

despeses també són molt inferiors a les del lliure. D’acord amb el plantejament anterior es tracta 

de calcular el preu de venda del producte immobiliari habitatge protegit tot mantenint constant el 

benefici de l’actuació d’habitatge lliure envers a habitatge protegit, de forma que partim de la 

premissa que es vol obtenir el mateix benefici a la promoció d’habitatge protegit que a la 

d’habitatge lliure, es a dir que hem de considerar que BLL = BHP. 

Per tant aplicant les fórmules anteriors obtenim que: 
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BLL  = VvLL – Vrs - VcLL - 15% (Vrs + VcLL) 

BHP  = VvHP - Vrs - VcHP - 7%* (Vrs + VcHP)  

Podem aïllar BLL a l’equació de l’habitatge lliure i pel mètode de substitució podem resoldre aquest 

sistema lineal d’equacions, del que obtenim: 

VvHP = VvLL + 1,07 VcHP – 1,15 VcLL – 0,08 Vrs 

On: 

VvHP = És el valor màxim de venda de l’habitatge protegit amb el que es pot obtenir un 

benefici de la mateixa quantitat que el corresponent en una actuació d’habitatge lliure 

VvLL = És el valor en venda de l’habitatge lliure obtingut per les diferents zones 

econòmiques de Terrassa 

VcHP = És el valor de construcció de l’habitatge protegit obtingut a les revistes 

especialitzades com el Boletin Económico de la Construcció (BEC) 

VcLL = És el valor de construcció de l’habitatge lliure obtingut a les revistes especialitzades 

com el Boletin Económico de la Construcció (BEC) 

Vrs = És un valor de repercussió del sòl, que s’extreu en aplicació de la fórmula Vrs = (Vv/k)-

Vc explicada anteriorment a l’apartat 2.6.2   

Els resultats de l’aplicació de la fórmula anterior per les diferents zones econòmiques de la ciutat 

de Terrassa, es relacionen en el quadre que segueix a continuació, on s’adjunta el preu de venda al 

que hauria d’arribar una promoció d’habitatge protegit sense reduir el benefici. Cal entendre que, 

allà on el preu és inferior al preu màxim de venda del mòdul de l’habitatge protegit, la mesura de 

la qualificació d’una part de sostre destinat a habitatge protegit no té cap repercussió negativa 

sobre el benefici de l’actuació calculat segons el mètode residual estàtic. 

VALORS DE VENDA A IGUAL BENEFICI

€/m2 mín. HPO 

amb manteniment 

benefici st lliure

€/m2 

màx. HPO módul 

normatiu

% relació preu HPO 

mant. benefici / 

HPO módul 

normatiu

ZONES

Z.1 (Centre) 1.722,9 1.543,6 1,12

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 1.497,7 1.543,6 0,97

Z.3 (Ca n'Anglada) 757,1 1.543,6 0,49

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 1.371,9 1.543,6 0,89

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 941,5 1.543,6 0,61

Z.6 (Can Palet) 1.219,6 1.543,6 0,79

Z.7 (Segle XX) 1.536,1 1.543,6 1,00

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 1.165,6 1.543,6 0,76

Z.9 (Ca n'Aurell) 1.598,3 1.543,6 1,04

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 1.327,8 1.543,6 0,86

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 1.306,3 1.543,6 0,85

Z.12 (Can boada) 1.330,4 1.543,6 0,86

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 1.520,3 1.543,6 0,98

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 1.524,5 1.543,6 0,99

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 994,6 1.543,6 0,64

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 1.190,2 1.543,6 0,77

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 1.388,0 1.543,6 0,90  
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Taula 11. Preus mínims de venda d’habitatge protegit amb manteniment de benefici equivalent a una actuació 
amb sostre d’habitatge lliure i la seva relació respecte el preu màxim de venda del mòdul d’hpo a la ciutat de 
Terrassa. 

La lectura del quadre anterior, permet constatar que a 15 de les 17 zones econòmiques composen la 

ciutat de Terrassa, destacades amb color verd en el quadre, el preu de venda mínim que es podria 

establir pels habitatges de protecció oficial, s’ajusta al valor màxim del mòdul oficial establert per 

aquesta tipologia d’habitatge protegit. Aquet fet es possible i justificable per la reducció de 

despeses que pot suposar treballar amb aquesta tipologia i per tant es pot afirmar que la 

introducció de l’habitatge protegit té suficient marge per assolir el mateix benefici que una 

promoció lliure on les despeses de construcció i de la promoció immobiliària son més elevades. 

Les úniques dues zones econòmiques, on es manifesta que el preu màxim de venda d’HPO queda 

lleugerament per sobre del preu màxim del mòdul d’habitatge de la ciutat de Terrassa, són la Z.1 

Centre i la Z.9 Ca n’Aurell., coincidint precisament en les àrees econòmiques on és més difícil 

accedir a un habitatge, ja que són les que presenten els preus més elevats. 

Cal deixar constància i recordar que en els càlculs realitzats en el quadre, no s’ha considerat la 

potencial variació a la baixa del Vrs. Aquest és un valor que en el procés d’adquisició del sòl pot ser 

negociat, fet que contribuiria a l’ampliació d’aquest marge  per tant en aquest cas aconseguir que 

la totalitat de les àrees econòmiques de Terrassa, presentessin una potencial rendibilitat que es 

podria mantenir inalterada amb la introducció d’un producte immobiliari com l’habitatge protegit. 

2.6.3 EL BENEFICI RAONABLE EN LES ACTUACIONS IMMOBILIÀRIES 

L’exposició de motius de la llei de sol, 2/2008 refosa posteriorment en la llei 7/2015, conté diverses 

mesures de garantia del compliment de la funció social de la propietat immobiliària, on s’afirma 

que són moltes i autoritzades les veus que, des de la societat, el sector, les administracions i la 

comunitat acadèmica denuncien l'existència de pràctiques de retenció i gestió especulatives de sòls 

que obstrueixen el compliment de la seva funció i, en particular, l'accés dels ciutadans a 

l'habitatge. Els avenços en la capacitat d'obrar dels diversos agents pels quals aposta aquesta Llei 

(obertura de la iniciativa privada, més proporcionalitat en la participació de l'Administració a les 

plusvàlues) han d'anar acompanyats de la garantia que aquesta capacitat s'exercirà efectivament 

per a complir amb la funció social de la propietat i amb la destinació urbanística del sòl que aquella 

té per objecte, ja sigui públic o privat el titular. La llei bàsica estatal que regula el valor del sòl ja 

reconeix la necessitat de modular la pràctica urbanística amb la finalitat d’evitar l’especulació del 

sòl tal com es determina a l’article 47 de la Constitució Espanyola. 

En el present apartat, desprès de justificar que es pot considerar que la mesura de la obligació del 

destinar el 30% a l’habitatge protegit no té una incidència significativa en 15 de les 17 zones 

econòmiques en les que podem dividir la ciutat de Terrassa, caldrà ara avaluar quin es l’impacte de 

d’aquesta mesura en aquestes dues zones econòmiques i si aquest impacte es pot considerar que 

entra dins d’un marge de benefici raonable que ha d’estar present en qualsevol activitat 

immobiliària, si creiem en el principi de la funció social de la propietat i que aquesta manera 

raonable també s’ha d’ajustar a uns determinats límits de sostenibilitat econòmica i social. 

Vagi també per davant que quan en referim a les zones econòmiques la Z.1 Centre i la Z.9 Ca 

n’Aurell, ens estem referint allà on el preu és més elevat i allà on la dificultat d’accés a l’habitatge 

es el més gran de tota la ciutat de Terrassa. No obstant aquesta problemàtica, també cal tenir 

present que l’àmbit espacial d’aquestes dues àrees econòmiques, en termes de superfície de sòl és 

molt reduït en comparació a la totalitat de sòl residencial plurifamiliar de la ciutat de Terrassa. 
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A continuació, fem una explicació dels treballs elaborats en aquestes dues zones a fi i efecte de 

justificar la rendibilitat econòmica raonable amb la implementació de la mesura. Aquests treballs 

realitzats es desenvolupen en 3 apartats: 

1) En primer lloc, amb la finalitat de realitzar un estudi més acurat sobre el mercat d’obra nova, 

s’ha elaborat un estudi de mercat detallat, on es recullen únicament mostres de promocions 

d’obra nova en les dos zones econòmiques esmentades. Cal tenir present, que aquest treball no 

es possible realitzar-lo pel conjunt de la ciutat, ja que no hi ha una presència suficient de 

testimonis, que permetin fer un treball rigorós i seriós sobre el comportament de l’oferta 

d’habitatge lliure de nova planta en aquestes zones econòmiques. 

2) Paral·lelament, es realitza un estudi per a determinar el valor de repercussió del sòl a través 

de valors de compravenda obtinguts i es confirma mitjançant anàlisi de transaccions de 

compravenda recents existents al registre de la propietat en els dos registres de Terrassa, 

sol·licitant en aquest cas còpia literal de les finques en les que s’ha produït una llicència i que 

formen part d’aquet treball, per tal de comprovar els valors de repercussió del sòl obtinguts i els 

resultants de les dades extretes del registre. 

3) Finalment, en aplicació del mètode residual estàtic i en conformitat del que ha estat exposat 

a l’apartat 2.6.2, es calcula el balanç econòmic de les promocions d’habitatge lliure i el que en 

resultaria de l’aplicació de la mesura de la qualificació per l’obtenció del 30% d’habitatge 

protegit. 

 

1) Estudi de mercat d’habitatge lliure d’obra nova 

Per a la determinació del valor de venda de l’ús d’habitatge lliure d’obra nova s’ha portat a terme 

un estudi de mercat d’ofertes publicades en mitjans de comunicació del sector immobiliari. En el 

procés homogeneïtzador de les mostres han estat tinguts en compte tots els condicionants 

d’equivalència relacionats a l’article 24.1 del RLS sota quatre coeficients bàsics de ponderació: 

tipologia, superfície, estat i situació. 

Els criteris específics de ponderació aplicats han estat els següents: 

- Tipologia: S’han ponderat les diferents ofertes en funció de les seves característiques 

tipològiques, tenint en compte factors com la tipologia i la qualitat de l’edificació o la tipologia 

urbanística. 

- Superfície: S’homogeneïtzen les mostres en funció de la seva superfície total. Es té en compte 

que habitualment mostres de major superfície repercuteixen un preu menor per m² i que a 

menor superfície, a iguals característiques, repercuteixen valors majors. 

- Estat: S’ha tingut en compte l’antiguitat i l’estat de conservació en el que es troba l’oferta 

comparativa, així com les reformes efectuades o el nivell objectiu d’habitabilitat. 

- Situació: S’ha ponderat la localització de l’oferta en relació a la finca valorada, tant en funció 

a la distància física objectiva com en funció dels nivells relatius de connectivitat i serveis que li 

són propis. 

Igualment, al prendre’s referents directes de mercat, la pràctica generalitzada en el procés de 

valoració per comparació aconsella aplicar un coeficient de depreciació que transformi el valor 

ofertat en un valor més aproximat al tancament de tracte final, tenint en compte les possibles 
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rebaixes normals en el transcurs d’una negociació. En aquest sentit, s’ha aplicat un coeficient de 

minoració de 0,90. 

El següent quadre resum recull les diferents mostres estudiades i les precisen mitjançant els criteris 

específics de ponderació descrits, fins a establir una mitja ponderada vàlida com a ràtio final de 

valoració de venda Vv: 

Codi Ubicació
Valor de l'oferta 

(€)

Superfície 

construïda 

(m2st)

Valor unitari del 

m2t 

(€/m²st)

Coeficient 

corrector entre

oferta i valors

reals

V. Mercat 

(€/m²st)

Coeficient de 

Situació

Coeficient de 

Tipologia

Coeficient de 

Superfície

Coeficient 

d'estat

1 C/ Montcada 21-27 352.500,00 120 2.937,50 0,9 2.643,75 1,00 1,00 1,10 1,00 2.908,13

2 C/ Sant Valentí, 151 370.000,00 113 3.274,34 0,9 2.946,90 1,00 1,00 1,05 1,00 3.094,25

3 C/ Sant Valentí, 151 380.000,00 113 3.362,83 0,9 3.026,55 1,00 1,00 1,05 1,00 3.177,88

4 C/ Sant Valentí, 151 410.000,00 124 3.306,45 0,9 2.975,81 1,00 1,00 1,10 1,00 3.273,39

5 C/ Sant Valentí, 151 370.000,00 116 3.189,66 0,9 2.870,69 1,00 1,00 1,05 1,00 3.014,22

6 C/ Sant Valentí, 151 450.000,00 172 2.616,28 0,9 2.354,65 1,00 1,00 1,15 1,00 2.707,85

7 C/ Sant Valentí, 151 495.000,00 157 3.152,87 0,9 2.837,58 1,00 1,00 1,15 1,00 3.263,22

8 C/ Sant Valentí, 151 410.000,00 136 3.014,71 0,9 2.713,24 1,00 1,00 1,10 1,00 2.984,56

9 C/ Sant Valentí, 151 545.000,00 175 3.114,29 0,9 2.802,86 1,00 1,00 1,20 1,00 3.363,43

10 C/ Sant Valentí, 151 360.000,00 104 3.461,54 0,9 3.115,38 1,00 1,00 1,00 1,00 3.115,38

11 C/ Sant Valentí, 151 360.000,00 104 3.461,54 0,9 3.115,38 1,00 1,00 1,00 1,00 3.115,38

12 C/ Sant Valentí, 151 380.000,00 113 3.362,83 0,9 3.026,55 1,00 1,00 1,05 1,00 3.177,88

13 C/ Sant Valentí, 151 495.000,00 157 3.152,87 0,9 2.837,58 1,00 1,00 1,15 1,00 3.263,22

14 C/ Sant Valentí, 151 545.000,00 175 3.114,29 0,9 2.802,86 1,00 1,00 1,20 1,00 3.363,43

Valor Mercat Ponderat €/m² construït 3.130,16

HABITATGE PLURIFAMILIAR CENTRE

Dades de les mostres Ponderació

Valor mercat 

ponderat

(€/m²st)

  

Taula 12. Mostres de mercat d’habitatge plurifamiliar nou al Z.1 Centre 

 
 
 

Codi Ubicació
Valor de l'oferta 

(€)

Superfície 

construïda 

(m2st)

Valor unitari del 

m2t 

(€/m²st)

Coeficient 

corrector entre

oferta i valors

reals

V. Mercat 

(€/m²st)

Coeficient de 

Situació

Coeficient de 

Tipologia

Coeficient de 

Superfície

Coeficient 

d'estat

1 C/ Marconi 126 267.000,00 105 2.542,86 0,90 2.288,57 1,00 1,00 1,00 1,00 2.288,57

2 C/ Marconi 126 186.000,00 68 2.735,29 0,9 2.461,76 1,00 1,00 0,95 1,00 2.338,68

3 C/ Marconi 126 354.000,00 150 2.360,00 0,9 2.124,00 1,00 1,00 1,15 1,00 2.442,60

4 C/ Marconi 126 394.000,00 163 2.417,18 0,9 2.175,46 1,00 1,00 1,15 1,00 2.501,78

5 C/ Marconi 126 322.000,00 130 2.476,92 0,9 2.229,23 1,00 1,00 1,10 1,00 2.452,15

6 C/ Marconi 126 337.000,00 164 2.054,88 0,9 1.849,39 1,00 1,00 1,15 1,00 2.126,80

7 C/ Marconi 126 192.000,00 68 2.823,53 0,9 2.541,18 1,00 1,00 0,95 1,00 2.414,12

8 C/Blasco de Garay, 190 172.500,00 55 3.136,36 0,9 2.822,73 1,00 1,00 0,95 1,00 2.681,59

9 C/Blasco de Garay, 190 270.000,00 93 2.903,23 0,9 2.612,90 1,00 1,00 1,00 1,00 2.612,90

10 C/Blasco de Garay, 190 145.000,00 47 3.085,11 0,9 2.776,60 1,00 1,00 0,90 1,00 2.498,94

11 C/Blasco de Garay, 190 177.500,00 55 3.227,27 0,9 2.904,55 1,00 1,00 0,95 1,00 2.759,32

12 C/Blasco de Garay, 190 270.000,00 94 2.872,34 0,9 2.585,11 1,00 1,00 1,00 1,00 2.585,11

13 C/Blasco de Garay, 190 135.000,00 44 3.068,18 0,9 2.761,36 1,00 1,00 0,90 1,00 2.485,23

14 C/Blasco de Garay, 190 265.000,00 94 2.819,15 0,9 2.537,23 1,00 1,00 1,00 1,00 2.537,23

15 C/Blasco de Garay, 190 177.500,00 56 3.169,64 0,9 2.852,68 1,00 1,00 0,95 1,00 2.710,04

16 C/Blasco de Garay, 190 239.000,00 78 3.064,10 0,9 2.757,69 1,00 1,00 1,00 1,00 2.757,69

17 C/Blasco de Garay, 190 241.000,00 81 2.975,31 0,9 2.677,78 1,00 1,00 1,00 1,00 2.677,78

18 C/Blasco de Garay, 190 241.000,00 78 3.089,74 0,9 2.780,77 1,00 1,00 1,00 1,00 2.780,77

19 C/Blasco de Garay, 190 243.000,00 81 3.000,00 0,9 2.700,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.700,00

20 C/Blasco de Garay, 190 248.000,00 78 3.179,49 0,9 2.861,54 1,00 1,00 1,00 1,00 2.861,54

21 C/Blasco de Garay, 190 255.000,00 81 3.148,15 0,9 2.833,33 1,00 1,00 1,00 1,00 2.833,33

22 C/Ramon Llull, 26 265.000,00 99 2.676,77 0,9 2.409,09 1,00 1,00 1,00 1,00 2.409,09

Valor Mercat Ponderat €/m² construït 2.566,15

HABITATGE PLURIFAMILIAR CA N'AURELL

Dades de les mostres Ponderació

Valor mercat 

ponderat

(€/m²st)

 

Taula 13. Mostres de mercat d’habitatge plurifamiliar nou al Z.9 Ca n’Aurell 

 

El valor de venda de l’habitatge de renda lliure d’obra nova de les mostres obtingudes fa referència 

al sostre construït (€/m² st construït). El valor mitjà de venda obtingut, un cop oportunament 

ponderat és: 
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- Vv Z.1 Centre:  3.130,16 €/m² construït 

- Vv Z.9 Ca n’Aurell:  2.566,15 €/m² construït  

Segons s’ha exposat a l’apartat 2.5 Valors emprats als càlculs de la viabilitat econòmica, el valor de 

venda emprat als càlculs ha de fer referència al sostre urbanístic (€/m² urbanístic). A través de 

l’aplicació del mòdul 0,93 sobre els preus explicitats anteriorment que estan expressats en €/m² 

construït, s’obté el preu per superfície urbanística (€/m² urbanístic).  

- Vv Z.1 Centre:  3.130,16 €/m² construït x 0,93 = 2.911,05 €/m² urbanístic 

- Vv Z.9 Ca n’Aurell:  2.566,15 €/m² construït x 0,93 = 2.386,52 €/m² urbanístic 

 

2) Estudi sobre el valor de repercussió del sòl 

Per a la determinació del valor de repercussió del sòl s’ha dut a terme una anàlisi dels valors 

d’adquisició del sòl de les parcel·les que han obtingut les darreres llicències d’obra atorgades per 

l’Ajuntament de Terrassa. La selecció sobre la que s’ha realitzat l’estudi incorpora parcel·les amb 

llicència d’obra concedida per a l’execució d’un edifici residencial plurifamiliar d’obra nova. 

Aquestes estan incloses dins dels supòsits que contempla l’article 10 de les normes urbanístiques de 

la present MPOUM: Actuacions subjectes a destinació parcial a habitatge de protecció pública. 

S’exclouen de la selecció realitzada aquelles parcel·les que presenten particularitats singulars que 

podrien distorsionar l’anàlisi realitzat, considerant únicament aquelles que puguin ser considerades 

ordinàries per la posició on es troben, el nombre de plantes i la configuració de la parcel·la, de 

forma que els seus valor puguin ser traslladats al conjunt del teixit d’aquesta zona econòmica. 

Els Registres de la Propietat 1 i 3 de Terrassa han expedit per la realització d’aquest treball, les 

corresponent certificacions literals on figuren les darreres inscripcions registrals d’aquestes finques 

així com el valor del preu d’adquisició de les mateixes. 

La primera constatació objectiva, amb la lectura de les certificacions rebudes per part del registre 

de la propietat, es que més de la meitat d’aquestes actuacions immobiliàries, s’ha realitzat sobre 

sòls de finques adquirides amb una anterioritat superior a 15 anys o que provenen d’una herència, 

per tant podríem entendre que es tracta de productes immobiliaris que formen part del patrimoni 

de l’operador immobiliari, que no ha suportat recentment un import econòmic d’inversió que 

necessiti d’un retorn el més curt en el temps possible amb la finalitat de minimitzar les potencials 

depeses financeres que tingués d’imputar a l’actuació immobiliària. Les promocions incloses en 

aquests casos, no han de fer front a l’adquisició del sòl i per tant, tampoc a les despeses de 

finançament que se’n poguessin derivar de les mateixes. 

En l’obtenció del valor de repercussió del sòl es consideren únicament les mostres que provenen 

d’una compravenda igual o inferior a 3 anys, despreciant els valors que per estar molt allunyats de 

la mitjana són inversemblants. 

Per a l’obtenció del valor de repercussió del sòl sobre el sostre residencial, s’ha dividit el valor 

d’adquisició del sòl (€/m²sòl), obtingut del registre de la propietat, entre la quantitat de sostre 

total residencial destinat a habitatge plurifamiliar, sol·licitat a la llicència d’obres (m²st) i que es 

materialitzarà amb la construcció de l’edifici. 

Els resultats d’aquest estudi reflecteixen els següents valors: 

Vrs = Preu adquisició solar (€) / Sostre ús habitatge (m²) 
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Vrs Z.1 Centre =  340 €/m² 

Vrs Z.9 Ca n’Aurell =   302 €/m² 

Durant el temps de redacció del present document s’han mantingut converses amb diferents 

promotors de la ciutat on aquests han facilitat dades sobre operacions immobiliàries realitzades a la 

ciutat de Terrassa. Les dades que s’han recollit en les diferents reunions reflecteixen un valor de 

repercussió de 300 €/m² als barris analitzats que són molt coincidents amb les dades obtingudes a 

l’estudi realitzat explicitades anteriorment i avalen aquest valor. 

 

3) Balanç econòmic  de les promocions d’habitatge lliure respecte el d’aplicació de la mesura 

Finalment, en aplicació del mètode residual estàtic i en conformitat del que ha estat exposat a 

l’apartat 2.6.2, es calcula el balanç de les promocions d’habitatge lliure i el que en resultaria de 

l’aplicació de la mesura de la qualificació per l’obtenció del 30% d’habitatge protegit. 

En aquest cas el sentit del concepte de la viabilitat econòmica no es calcula com habitualment es 

realitza amb un exercici d’ingressos i despeses, sinó que el que s’avaluarà és l’impacte de la mesura 

d’aquesta MPOUM sobre el benefici de l’actuació immobiliària, de forma que es podrà quantificar i 

mesurar quin es el potencial efecte que la mateixa pot produir sobre el mercat immobiliarid e la 

ciutat de Terrassa. 

En aquest cas la justificació de la idoneïtat de la mesura comportarà quantificar que la mesura de la 

present MPOUM, de gran valor social envers el dret constitucional d’accedir a un habitatge digne i 

de qualitat pel que suposa garantir en sòl urbà consolidat d’habitatge protegit, no representa en 

termes econòmics una reducció substancial del potencial benefici immobiliari i podríem afirmar que 

estaria dins del marges de benefici que tenen la major part les actuacions immobiliàries d’habitatge 

plurifamiliar. 

Com s’ha explicat anteriorment, el mètode residual parteix de considerar el valor en venda del 

producte immobiliari acabat (Vv) com la suma del valor dels seus components: sòl (Vrs), construcció 

(Vc), despeses de promoció (D) i benefici del promotor (B): 

Vv = Vrs + Vc + D + B 

Així doncs, el benefici del promotor (B) s’atribueix a la quantitat resultant de la venda del producte 

immobiliari acabat (Vv), un cop descomptat el valor d’adquisició del sòl (Vrs), el valor de 

construcció (Vc) i les despeses de promoció (D): 

B = Vv - Vrs - Vc - D 

Com s’ha explicat a l’apartat 2.6.2, les despeses de promoció principalment s’estableixen en un 15% 

de la suma del valor del sòl (Vrs) i el valor de construcció (Vc); D = 15% (Vrs + Vc) 

B = Vv - Vrs - Vc – 15% (Vrs + Vc) 

En el quadre que segueix a continuació es compara el potencial benefici d’una actuació 100% 

d’habitatge lliure respecte una altra amb un percentatge del 70% d’habitatge lliure i un 30% 

d’habitatge protegit genèric. Es realitza la comparació en les dos zones econòmiques que tenen un 
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valor més elevat a la ciutat de Terrassa, el Centre i can Aurell, ja ue tal com s’ha vist a l’apartat 

2.6.2 a les altres 15 zones econòmiques de la ciutat el valor de venta del l’habitatge protegit, no te 

cap afectació en el mercat immobiliari de la ciutat de Terrassa. 

Pel que fa als valors de la fórmula anteriors, els valors s’han obtingut de les següents fonts: 

- Els Vv i el Vrs han estat obtinguts a través de l’estudi de mercat d’habitatge lliure d’obra nova i 

de l’estudi del valor de repercussió del sòl, realitzats en el punt 1) i 2) del present apartat. 

- El Vc s’ha obtingut  ve determinat pel Butlletí Econòmic de la Construcció, d’acord als valors 

definits a l’apartat 2.5.d’aquest document- 

 

Preu vda. m² urbanístic habitatge lliure Vv

Total Ingressos

Cost m² repercussió sòl Vrs

Cost contrucció Vc
Despeses generals D

Cost total de la promoció

Benefici B 990 € 51,54% 509 € 27,13%

70 % lliure 30% HPO 70 % lliure 30% HPO

Preu vda. m² urbanístic habitatge CONJUNT Vv

Total Ingressos

Cost m² repercussió sòl Vrs

Cost contrucció Vc
Despeses promoció D

Cost total de la promoció

Benefici B 686 € 37,83% 363 € 20,49%

PROMOCIÓ PROMOCIÓ

100% lliure 100% lliure

MESURA 70% HLL + 30% HPO

1.330 €

251 € 245 €

340 € 302 €

1.921 € 1.877 €

PROMOCIÓ PROMOCIÓ

2.911,05 €

2.911 €

1.238 € 1.238 €

237 € 231 €

340 € 302 €

CENTRE CA N’AURELL

100% HABITATGE LLIURE

2.500,80 € 2.133,63 €

2.386,52 €

2.387 €

2.501 € 2.134 €

1.814 € 1.771 €

1.330 €

 

Taula 14. Benefici de les promocions d’habitatge lliure respecte el d’aplicació de la mesura (€/m² st. urbanístic) 

 

El balanç econòmic d’una promoció podem entendre que es equivalent al benefici de l’actuació i es 

correspon amb la diferencia entre els ingressos obtinguts de la venda del producte immobiliari 

menys les despeses del cost total de la promoció immobiliària. 

El balanç econòmic obtingut és unitari per m² st urbanístic i aquest, en el mètode residual estàtic, 

es correspondrà amb la diferencia entre .inversió econòmica realitzada i el retorn obtingut amb el 

capital invertit. 

Pel que fa al benefici raonable d’una actuació immobiliària, la seva quantificació cal cercar-la 

fórmula del mètode residual estàtic i en més en particular en el pes del factor K que, d’acord amb 

el Reial Decret 14952/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de valoracions de la llei 

del sòl, es correspon amb el coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses 

les de finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de 

promoció immobiliària necessària per a la materialització de l'edificabilitat. 

Tal com hem vist en aquest mateix document i segons diferents fonts consultades, com la del 

professor Josep Roca Caldera, podríem afirmar que aquest valor hauria d’estar entorn al 20% del 

cost total de la promoció. 
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Els resultats en aquestes dues zones mostren percentatges de benefici de les promocions 

d’habitatge lliure molt superiors, especialment a la Z.1 Centre, on es supera amb escreix, arribant 

al 51,54 % un benefici que podem entendre que ve moderat al introduir el 30% de l’habitatge 

protegit en l’actuació. 

Segons l’anterior es pot concloure que l’aplicació de la mesura, va en la línia de promoure les 

condicions necessàries per fer efectiu el dret constitucional a un habitatge lliure i digne, regulant la 

utilització del sòl d’acord amb l’interès general per impedir l’especulació, de manera que en 

aplicació de la present mesura per a l’obtenció d’habitatge social de protecció pública, el benefici 

resultant en ambdues zones es modula, però malgrat aquesta modulació, supera el llindar establert 

del 20 %, de forma que podem afirmar que la mesura de la present MPOUM no representa en termes 

econòmics una reducció substancial del potencial benefici immobiliari sinó un ajust a la legalitat 

dels elevats marges actuals.  

2.6.4 INCIDÈNCIA DE LA MESURA 

L’aplicació de la mesura està subjecte a una sèrie de condicions que es descriuen a l’article 10 

“Actuacions subjectes a destinació parcial a habitatge de protecció pública”. Per tant, depèn d’una 

gran diversitat de paràmetres, sobre qualificacions, superfícies, usos, als que cal afegir si l’edifici 

té un règim de propietat vertical i és un edifici on el nou sostre es destina a nous residents. 

Es tracta, per tant, de la implementació d'una mesura molt acotada en l'espai i en la seva dimensió, 

ja que la seva potencial i real aplicació, pot afectar un nombre molt reduït de parcel·les, que són 

un 2,23% del nombre total de parcel·les de la ciutat de Terrassa en els que es pot edificar habitatge 

plurifamiliar. La següent taula mostra el sostre teòric del planejament a les zones analitzades i el 

potencial d’aquest on es pot implantar la mesura: 

 

PES MESURA AL CONJUNT DEL MUNICIPI
St total 

(m²)

St proposta

(m²)
% zona inclosa

Z.1 (Centre) 884.361 54.272 6,14%

Z.2 (Pl.Catalunya, Cementiri vell, Antic poble st.Pere, Vallparadis) 697.681 45.975 6,59%

Z.3 (Ca n'Anglada) 312.979 6.082 1,94%

Z.4 (Sector Montserrat, Torre-sana, Vilardell) 281.928 4.319 1,53%

Z.5 (Pl.Sta Eulàlia, Can Palet II, Guadalhorce, Can jofresa, Xúquer) 333.684 0 0,00%

Z.6 (Can Palet) 698.936 41.471 5,93%

Z.7 (Segle XX) 316.815 14.636 4,62%

Z.8 (La maurina, Roc blanc, La cogullada, Vista alegre) 765.866 22.856 2,98%

Z.9 (Ca n'Aurell) 1.115.801 74.742 6,70%

Z.10 (Les martines, Can palet de vista alegre, Can Gonteres) 673 0 0,00%

Z.11 (Can parellada, Les fonts) 169.171 0 0,00%

Z.12 (Can boada) 240.435 2.233 0,93%

Z.13 (Sant pere, Torrent d'en Pere Parres) 973.478 95.529 9,81%

Z.14 (Can roca, Zona esportiva) 616.867 11.117 1,80%

Z.15 (Pla de bon aire, Sant llorenç, Can Tusell) 251.625 2.867 1,14%

Z.16 (Sant pere nord, Ègara) 798.427 54.151 6,78%

Z.17 (Les arenes, La gripia, Can montllor) 392.233 3.347 0,85%

8.850.960 433.597 4,90%
 

Taula 15. Potencial implantació de la mesura. 
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El sostre sobre el que s’implantarà la mesura és inferior al 5% del total de sostre teòric d’habitatge 

plurifamiliar de la població. Cal aclarir que sobre aquest sostre, únicament el 30% estarà destinat a 

habitatge protegit. Per tant, el percentatge de nou sostre protegit que comportarà l’aplicació 

d’aquesta modificació és del 1,47% sobre el total del sostre teòric que estableix el planejament a la 

ciutat de Terrassa.  

Pel que fa a la dimensió de la mesura espacial i econòmica de la mesura, es constata que la la 

mateixa sobre el conjunt de la ciutat és molt acotat en termes de dimensions, front el gran benefici 

social que la mateixa porta associada. 

2.6.5 CONCLUSIONS 

En suma, la Modificació de POUM per a l’obtenció del 30% d’habitatge social de protecció pública en 

àmbits de sòl urbà consolidat i no consolidat representa una mesura econòmicament i socialment 

necessària per a garantir el deure constitucional de permetre l’accés a l’habitatge del conjunt de la 

població. Una mesura que cal que s’entengui com a estructural, pel fet de disposar d’una norma 

que garanteixi un percentatge de sostre destinat a habitatge protegit en la construcció de la nova 

ciutat, evitant així que l’increment dels preus immobiliaris i al correlatiu increment de l’esforç 

econòmic de les llars per accedir a l’habitatge més enllà del que es acceptable, deixi fora del dret 

constitucional d’accés a l’habitatge a una part de la ciutadania de Terrassa 

Cal concloure, per tant, que l’esmentada mesura, a més de socialment justa, es econòmicament 

viable, al representar una variació de valors perfectament assumible donada l’acusada 

revalorització i els amplis marges de benefici que en general presenten les operacions 

immobiliàries. 
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1. MARC LEGISLATIU VIGENT 

En data 22 de febrer de 2012 es va aprovar la llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. La llei en el seu article 20 modifica 

l’article 57. Plans d’ordenació urbanística municipal apartats 3, de reserva mínima de sostre per a 

la construcció d’habitatge amb protecció i 4, de definició del sostre d’habitatge plurifamiliar de 

nova implantació als efectes del càlcul de les reserves mínimes. 

L’article 57 en l’apartat 3 estipula que els plans d’ordenació i les seves modificacions han de 

reservar sòl suficient per a la construcció d’habitatges amb protecció pública per al compliment 

dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre 

que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a 

altres formes de cessió d’ús. 

L’article determina que queden exempts de dites obligacions: 

- els municipis que per la seva escassa complexitat urbanística només distingeixin entre sòl urbà i 

sòl no urbanitzable; 

- els municipis de menys de 5.000 habitants, que no són capitals de comarca i que acompleixin 

els requisits següents: 

Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica d’atorgament de 

llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any. 

Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt 

dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable a què fa 

referència l’apartat 4 de l’article. 

A l’apartat 4, també modificat, als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries defineix 

què es considera sostre d’habitatge plurifamiliar de nova implantació i afegeix la lletra b) que 

especifica que els sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació 

aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, es regeixen per les 

determinacions del pla urbanístic derivat aprovat, no computant així com a nou sostre d’habitatge 

plurifamiliar. 

L’apartat 5, que no ha estat modificat, especifica que el sistema d’habitatge dotacional públic, què 

forma part dels sistemes urbanístics generals i locals no computa, tampoc, a l’efecte del 

compliments dels percentatges mínims de reserves d’habitatge amb protecció. El sistema urbanístic 

d’habitatge dotacional, definit en l’article 34, apartat 3, pot ser previst pel planejament urbanístic 

general i, en cas de preveure’l, hauria de ser en la memòria social on s’especifiquessin les 

actuacions previstes. 

Així mateix, l’article 59.1.h, tampoc modificat, sobre la documentació dels plans, determina que ha 

de contenir una memòria social.  

D’altra banda, la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en el seu 

article 164, que modifica l'article 73 de la llei 18/2007, de dret a l’habitatge, substitueix 

l'obligatorietat dels municipis de més de 5.000 habitants de calcular l'Objectiu de solidaritat urbana 

(OSU) pels municipis identificats de demanda forta i acreditada al pla territorial sectorial 

d'habitatge.  
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Al Pla per al dret a l’habitatge de 2014 (Decret 75/2014, de 27 de maig), en l’annex inclou la 

relació dels municipis de demanda residencial forta i acreditada, definits segons els criteris 

exposats en l’article 3.2. de dit Decret. La Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 

protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, entre d’altres 

mesures, amplia el nombre de municipis on es té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge 

social, passant dels 72 municipis als 234. El municipi de Terrassa ja quedava inclòs en el primer 

llistat. 

L’avantprojecte del Pla territorial sectorial d’habitatge, presentat al 2017, considera Terrassa com 

un municipi de més de 2.000 habitants (padró 2014) i segons l’annex 8.1 apartat 4, Terrassa és 

considerat un municipi del sistema urbà de Terrassa, de polaritat territorial i estratègia de 

subcentre principal del continu urbà amb una previsió de creixement alta. El considera doncs com 

un municipi d’àrea de demanda forta i consolidada. 

Finalment, l’article 20.2 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret de l’habitatge, en el seu 

article 20.2 diu que si hi ha un pla local d’habitatge, la memòria social pot remetre el seu contingut 

sempre i que comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega el Decret legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost estableix. El municipi Terrassa disposa d’un PLH aprovat recentment 

Així doncs, la memòria social és un instrument creat per la Llei 10/2004 que modifica la Llei 2/2002 

d’urbanisme (posteriorment refoses en el Decret Legislatiu 1/2005 i aquest en el Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, el qual la Llei 3/2012, del 22 de febrer incorpora modificacions a aquest 

darrer DL 1/2010), i el Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006), en el seu article 69 

defineix el contingut de la memòria social, ampliant‐ne el seu abast. Com a tal, és una informació 

complementària del Pla d’ordenació urbanística municipal, segons estableix l’article 59.1: 

 “Article 59.1 Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix 

l'apartat 2, mitjançant els documents següents: 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge 

protegit i, si escau, dels altres tipus d'habitatge assequible que determini la llei. A més, si el 

planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar–ho en la 

memòria social.” 

No obstant, la mateixa llei estableix que, de manera transitòria, sigui el planejament 
derivat qui incorpori aquesta memòria, mentre no ho faci el planejament general: 

“Transitòria sisena 

2. Els instruments de planejament urbanístic derivat, relatius a sectors que preveuen usos 

residencials, que desenvolupen planejament urbanístic general que no contingui la memòria 

social que exigeix l’article 59 n’han d’incorporar una que defineixi els objectius de 

producció d'habitatge protegit o assequible. Aquesta exigència no és aplicable als 

instruments de planejament urbanístic derivats aprovats inicialment abans de l'entrada en 

vigor de la Llei 10/2004.” 

El contingut de la memòria social va estretament vinculat a la previsió d’habitatge protegit i 

assequible en les seves diferents modalitats en funció de l’anàlisi de les necessitats socials 

detectades i la seva localització i distribució de manera que s’afavoreixi la cohesió social i s’eviti la 

segregació espacial: 

“Article 57. Plans d’ordenació urbanística municipal 
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6. Les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública s'han d'emplaçar 

evitant la concentració excessiva d’aquest tipus d’habitatges, per tal d'afavorir la cohesió 

social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. 

Aquestes reserves han d'atendre la diversitat de demanda d'habitatges de diferents 

dimensions. El pla ha de determinar la localització d'aquestes reserves mitjançant la 

qualificació de sòl d'habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat, o no consolidat no 

inclòs en sectors de planejament derivat. En sectors en sòl urbà no consolidat o urbanitzable 

delimitat, el pla ha de determinar el percentatge de sostre que el planejament derivat ha 

de destinar a les reserves esmentades. El planejament ha d'establir els terminis per iniciar i 

acabar la construcció dels habitatges.  

7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d'ordenació urbanística municipal o el seu 

planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència l'apartat 6 pot preveure 

la destinació total o parcial de l'edificació a habitatges de protecció pública. Aquesta 

destinació afecta tant els edificis plurifamiliars de nova construcció, encara que conservin 

algun element arquitectònic d'una edificació anterior, com els edificis plurifamiliars 

existents en què es pretengui dur a terme obres d’ampliació, de reforma general o de gran 

rehabilitació, o obres d’ampliació o d’increment del nombre d’habitatges, quan les 

actuacions edificatòries esmentades tinguin per finalitat allotjar majoritàriament nous 

residents en els habitatges resultants no reservats a reubicació de reallotjats o a fer efectiu 

el dret de reallotjament d’anteriors residents o titulars.” 

Així doncs, es fa una referència explícita a l’article 3 del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), 

on es defineix el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. De les tres components de la 

sostenibilitat ‐ambiental, econòmica i social‐ entenem que es refereix especialment a aquest darrer 

aspecte. 

“Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 

també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 

afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin 

la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un 

model de territori globalment eficient.” 

L'article 69.4 del Reglament de la Llei d'urbanisme la memòria social pot remetre's al contingut del 

programa d'actuació urbanística municipal o del Pla local d'habitatge, sempre que aquests 

comprenguin tots els aspectes relacionats a l'article 69.3. 

La ciutat de Terrassa disposa d'un Pla local d'habitatge 2020‐2025 aprovat per unanimitat pel ple 

municipal en data 29 de novembre de 2019 i per tant, la present memòria social, pel que fa la 

diagnosi i detecció de necessitats es remet a aquest document, actualitzant alguna dada i 

informació, i al mateix temps té en compte la memòria social del POUM. 
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2. AVALUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS D’ACCÉS A L’HABITATGE 

Terrassa tenia 220.556 habitants a gener del 2019, un increment relatiu del 4,6% respecte al 2009, 

augment que destaca en una dècada marcada per la crisi que va suposar la reducció del creixement 

fins a quasi el 0%, registrant tres anys amb pèrdua d’una mica més de mil efectius, recuperant‐se 

lentament des del 2016, el qual voreja l’1% des del 2018. 

El canvi en el ritme de creixement és similar al de la resta del territori català. El creixement entre 

el 1999 i el 2008 es pot atribuir principalment a la immigració externa, que va contribuir a reactivar 

el creixement natural, força exigu en les dècades dels vuitanta i noranta a causa d’una natalitat en 

reducció i una mortalitat, derivat de migracions internes negatives o d’escàs saldo positiu. 

Els saldos negatius en les migracions externes en els anys de crisi es tradueixen en una forta 

reducció del creixement natural, mentre que els febles saldos migratoris interns dels darrers anys 

contribueixen a reduir l’impacte negatiu de les migracions externes. Des del 2016 les migracions 

externes tornen a jugar un important paper en el creixement de la població tot i que encara no es 

reflecteix en el creixement natural. 

 

 

 

 

 

La superposició dels anys 2009 i 2019 a la piràmide d’edats mostra un procés de maduració, amb un 

guany de pes de la població de 40 anys i més i una reducció del volum i pes dels grups de 20 a 39 

anys (17.479 efectius i ‐9,4 punts percentuals), sent el de més afectat el de 30 a 34 anys amb 8.505 

efectius menys. En deu anys, l’edat mitjana de Terrassa ha augmentat 2,2 anys, passant dels 38,5 

anys del 2009 a 40,7 el 2019. 

Malgrat això, la població en edat d’emancipació, de 20 a 39 anys, segueix tenint un volum 

significatiu, una quarta part de la població total. 
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Els últims anys a Terrassa s'està produint de nou un increment dels preus de l'habitatge i, 

especialment, el preu del lloguer. Aquesta tendència, juntament amb que les entitats financeres 

tornen a donar crèdit, està suposant que avui en dia la quota mensual dedicada a pagar l'habitatge 

sigui similar entre la compra de segona mà i el lloguer. 

En aquest sentit, el preu mitjà per metre quadrat construït és més car en l’obra nova. La seva 

evolució dibuixa una corba còncava, amb un preu inferior al del 2013 del 2014 al 2017. Des del 2018 

és més car que el 2013: passa dels 1.690,4 €/m² el 2013 als 2.254,5 el 2019. El preu de l’habitatge 

usat segueix exactament la mateixa evolució i passa dels 1.116,3 €/m²c de 2013 als 1.732,2 el 2019. 

La corba del preu total gairebé és superposa a la de l’habitatge usat donat el seu pes més gran. 

 

 

 

En relació amb l’habitatge en lloguer, malgrat el baix pes segons el cens del 2011, el 2005 en tenia 

més per mil habitants que el Vallès Occidental i Catalunya. L’evolució ha estat a l’augment fins al 

2013, amb 22,8 ‰ habitants, i després de la reducció del 2014‐2015, la recuperació els situa en 



 VII. MEMÒRIA SOCIAL 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A L’OBTENCIÓ DEL 30 % D’HABITATGE SOCIAL DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ÀMBITS DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT138 

22,9‰ per reduir‐se novament el 2019. En tots els anys la proporció ha estat més gran a Terrassa, si 

bé la tendència a Catalunya és cap a l’igualament, fins a superar‐lo el 2019. 

 

 

 

 

La renda mitjana contractual és més baixa a Terrassa que al Vallès Occidental i Catalunya, amb 

poques diferències entre ambdós, si bé els tres àmbits han seguit les mateixes corbes d’ascens i 

reducció. El 2005 el preu era de 499,4 €/mes i va augmentar fins als 606,7 el 2008. La renda cau 

fins al mínim de 440,5 el 2013 i des del 2016 torna a incrementar, dins assolir els 615,1 € el 2019, el 

preu més alt de tota la sèrie. 

 

 

 

 

 

Alhora, el grau de coincidència entre l'oferta del mercat i el règim de l'habitatge és baix ja que la 

presència d'habitatges de lloguer, la qual havia estat significativa els darrers anys, no arriba avui en 

dia al 10% del mercat degut a la forta pressió de la demanda, provocant un desajust entre la 

demanda real i l'oferta. A més a més, les principals zones de demanda són el centre i semicentre i 

conseqüentment es produeix un desequilibri entre el volum d’habitatges en aquestes zones i el 

volum de demandants, així com una estigmatització de certes zones del municipi. 
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La renda neta mitjana de les unitats de consum de Terrassa era el 2017 de 32.184 €, 12.098 

€/persona amb una distribució força diferent en el territori. En dos terços de les seccions la renda 

per habitant és menor que la mitjana municipal, destacant la quasi quarta part que és de fins a 

10.000 €, i el terç restant de més de 13.000 €, entre aquests gairebé el 12% de més de 17.000 €. 

Una mica menys d’una quarta part està entorn la mitjana. Entre les de menor capacitat, menys de 

8.000 €/persona, s’hi troben algunes seccions del barri de Ca n’Anglada, Sector Montserrat i la 

Maurina, mentre que seccions de més de 17.000 €/persona es troben únicament al Centre. En 

algunes seccions de Ca n’Aurell i Cementiri Vell superen els 16.000 €. 

 

 

 

A Terrassa una mica més d’una cinquena part de la població viu en unitats de consum amb ingressos 

inferiors als 10.000 € mentre que un 42% de seccions tenen un percentatge de fins al 18%, destacant 

una mica menys de les dues terceres parts de les seccions del districte 1 (Centre, Antic Poble de 

Sant Pere, Cementiri Vell, etc.), alguna de Ca n’Aurell i Sant Pere. 

En l’altre extrem, vora un terç de les seccions tenen des d’una quarta part de la població en unitats 

de convivència per sota d’aquest llindar de pobresa, destacant alguna secció de Ca n’Anglada en 

què més de la meitat es troben en aquesta situació. 

 

 

 

 

Paral·lelament, continuen les situacions de desnonament, que afecten sobretot a adults i famílies, i 

la morositat o retards en el pagament de l'habitatge i subministres i la vulnerabilitat residencial 

continua present a tota la ciutat, especialment als barris i col·lectius que ja tenien majors 

dificultats. El càlcul de la demanda exclosa, és a dir, aquelles llars que tenint en compte els preus 

de l'oferta actual no poden accedir a un habitatge de lloguer lliure sense destinar més del 30% dels 

ingressos disponibles, evidencia que la meitat de les llars no poden accedir al mercat lliure i que el 
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registre de sol·licitants d'habitatge protegit compta amb més de 4.600 persones inscrites a la ciutat. 

Alhora existeix un percentatge de població no pot accedir a un habitatge protegit al preu màxim del 

mòdul i que requereix d'ajuts públics, prestacions o bé preus inferiors als màxims protegits (19%). 

 

 

 

 

 

Pel que fa el perfil dels inscrits al registre de sol·licitants d’habitatge protegit, una mica més d’un 

terç tenia ingressos compresos en el tram de 5.000 a 10.000 €, llindar de pobresa, un 9% no tenia 

cap ingrés i el 4,5% eren inferiors als 5.000 €, situacions d’extrema pobresa: el 47% dels inscrits al 

registre estaven en situació de pobresa. Això no significa que els que tinguin més ingressos estiguin 

en millor situació atès que hi poden haver unitats de convivència de dos i més membres. 

Majoritàriament s’opta pel lloguer, amb el 98,5% dels inscrits i la compra és residual, inclús el 

lloguer amb opció de compra (7%). Únicament el 4,7% dels joves (fins a 29 anys) opta a lloguer jove 

i una mica menys de la meitat de les persones grans opten a lloguer gran. 

Finalment, entorn 40 persones (2017) estarien en situació de sensellarisme. 
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El POUM de Terrassa està adaptat a la Llei 2/2002 i per tant preveu la reserva de sostre per a 

habitatge protegit en els nous polígons i sectors de desenvolupament residencial. Aquesta 

suficiència de recursos habitacionals, però, està condicionada al desenvolupament dels sectors ja 

que ens sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat hi ha poques 

reserves per a habitatge protegit, i aquelles promocions realitzades des dels anys 60 i 70 bona part 

han perdut la seva qualificació i actualment no tenen una funció social. 

El Pla local d'habitatge de Terrassa 2019‐2025 fa una anàlisi i diagnosi en profunditat de la situació 

en matèria d'habitatge al municipi i n'estableix els objectius, estratègies i actuacions. Pel que fa la 

producció d’habitatge protegit el PLH proposa l’actuació A3. Modificació puntual de POUM o nou 

PAUM per generar/optimitzar reserves d’habitatge protegit. Reserves en SUC, optimització reserves 

en sectors i polígons, actuació amb la qual va vinculada la present modificació. 

En els plànols següents es pot observar els diferents àmbits on es va construir l'habitatge protegit i 

les reserves d’habitatge protegit que poden comportar l’aparició de nous habitatges socials en els 

propers anys d'acord amb el PLH 2019‐2025 ja que es troben en solars aptes per edificar. 

Principals promocions d'habitatge protegit històriques 

 

 

 

Solars d'habitatge protegit aptes per edificar 
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3. ANÀLISI I DIAGNOSI DE LES RESERVES I LOCALITZACIÓ DEL SÒL RESIDENCIAL I 

D'HABITATGE 

3.1. QUANTIFICACIÓ DE LES RESERVES D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA 

El planejament vigent de Terrassa té actualment un potencial de 8.406 habitatges protegits en dels 

diferents àmbits de planejament: 

 
Sòl urbà consolidat 

lliure 

15.928 

protegit 

0 

TOTAL 

15.928 

Habitatges buits (consums aigua) 13.075  13.075 

En construcció i/o pendents de vendre* 551  551 

Operacions de densificació, remuntes, divisió 

d'habitatges,… 

2.302  2.302 

Sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable 19.609 8.406 28.015 

Polígons d’actuació 3.229 290 3.519 

Plans de millora urbana 7.281 3.598 10.879 

Plans parcials 8.525 4.128 12.653 

Àrea residencial estratègica 575 389 964 

TOTAL POTENCIAL PLANEJAMENT 35.537 8.406 43.943 

 

* Valors orientatius ja que alguns poden estar ubicats dins de sectors de planejament derivat  

Font: Pla local d’habitatge 2019‐2025 

 

TOTAL POTENCIAL ACTUAL 41.582 
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Aquest sostre protegit es concentra en àmbits de transformació en sòl urbà no consolidat i 

urbanitzable, mentre que l’àmbit consolidat en queda desproveït. 

La present modificació no és una actuació conjuntural producte d'un moment determinat i d’una 

situació econòmica concreta, sinó que es tracta d'una profunda renovació estructural respecte la 

manera d'ordenar i gestionar l'urbanisme, i té per objecte el reciclatge urbà i conseqüentment pren 

importància el sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat. Es busca 

generar habitatge protegit a la ciutat consolidada, és a dir, sobre operacions de nova edificació o 

substitució en parcel·les d’habitatge plurifamiliars amb un sostre superior a 600 m². Així doncs, 

d’acord amb els càlculs realitzats a partir de diferents criteris que s’exposen més àmpliament a la 

memòria d’ordenació (edificis amb més de 50 anys d’antiguitat i de propietat vertical), el sòl urbà 

consolidat i sòl urbà no consolidat afectat de cessions de vialitat podria generar un potencial de 

129.539 m² de sostre per a habitatge protegit que equivaldrien a uns 1.300 habitatges HPO amb una 

mitjana de 100 m²/habitatge. 

 

Entre el 2015 i el 2020 es van iniciar a la ciutat de Terrassa 1.352 habitatges plurifamiliars, dels 

quals si consideréssim que un 30% s’hauria de destinar a habitatge protegit, en resultarien 405 

habitatges (67 anuals). Per tant, l’habitatge protegit obtingut a partir d’aquesta mesura en SUC 

permetria cobrir un 20‐25% de la demanda observada. 

Així, la modificació permetrà disposar de terrenys en sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat 

afectat de cessions de vialitat amb destí a la construcció d’habitatges de protecció oficial, 

addicionalment als resultants de les reserves obligatòries en els sectors de planejament derivat, 

algunes de les quals amb dificultats de desenvolupament, així com disposar també de terrenys 

qualificats com HPO en els emplaçaments necessaris i amb unes condicions que facin viable la seva 

execució. 

A més a més, la nova reserva d'habitatge protegit, dins el marc general de la ciutat, contribuirà a 

ampliar el parc d'habitatge social en uns ciutat amb demanda forta i acreditada i, a la vegada, a fer 

front al dèficit de la ciutat per al compliment de l'objectiu de solidaritat urbana que estableix la 

Llei de dret a l'habitatge. 

3.2. JUSTIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L'HABITATGE PROTEGIT 

La present modificació contribuirà a distribuir l’habitatge protegit de manera uniforme en el 

territori, evitant la seva concentració excessiva i la segregació territorial. Es busca un 

desenvolupament equilibrat i evitar la concentració excessiva de reserva d'habitatge protegit en un 

àmbit determinat, que podrien generar segregació espacial en funció del nivell de renda i per tant 

ocasionar tensions. Tot i així, la distribució de l’habitatge protegit i barreja de tipologies s'ha de 

referir a nivell global de la ciutat, i no tant com una obligació de dispersió dins dels àmbits de 
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planejament. En aquest sentit, cal mencionar que Terrassa ha desenvolupat des de fa anys una 

política activa en matèria d’habitatge protegit en els seus diferents règims d’habitatge que si bé en 

els seus orígens van tendir a concentrar‐se bona part en les zones més perifèriques al centre urbà. 

Distribució de les parcel·les amb sostre superior a 600 m²/st segons planejament 

 

 

 

 

 

 

 

Previsions temporals 

Segons l’article 57.7 del TRLU, el planejament ha de preveure els terminis obligatoris per a l’inici i 

per a l’acabament de la construcció d’aquests habitatges i per tant és la pròpia agenda dels Plans 

de millora qui determinarà l'inici i l'acabament d'aquests habitatges. 

Necessitat de reallotjament 

La present modificació del Pla no contempla actuacions de transformació o millora urbana que 

afectin habitatges existents on s’hi estigui residint i per tant, no es quantifica la necessitat de 

reallotjament. 



 VII. MEMÒRIA SOCIAL 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A L’OBTENCIÓ DEL 30 % D’HABITATGE SOCIAL DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ÀMBITS DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT145 

4. RESERVES D'EQUIPAMENT 

La present modificació només fa referència a sòls d’aprofitament privat i conseqüentment no es 

considera pertinent l’anàlisi de les necessitats d'equipaments comunitaris. 

5. AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE L'ORDENACIÓ PROPOSADA EN FUNCIÓ DE GÈNERE 

L'article 69 del Decret 305/2006 també estableix que: 

“69.5 També ha de formar part de la memòria social una avaluació de l'impacte de l'ordenació 

urbanística proposada en funció del gènere, així com respecte als col·lectius socials que 

requereixen atenció específica, tals com els immigrants i la gent gran, amb l'objecte que les 

decisions del planejament, a partir de la informació sobre la realitat social contribueixin al 

desenvolupament de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com afavorir als altres 

col·lectius mereixedors de protecció..[...]” 

L'objecte de la modificació és l’ampliació del parc d’habitatge social i per tant tindrà un impacte en 

facilitar i garantir l’accés a l’habitatge als col·lectius més vulnerables de la ciutat i per tant cobrir 

les necessitats de diferents segments de població, així com també afavorir la igualtat 

d’oportunitats. A més a més, contribuirà a la diversitat de l’oferta d’habitatge plurifamiliar i a 

controlar en certa mesures les rendes dels habitatges així com evitarà la concentració d’HPO en 

determinats punts de la ciutat i fent‐lo més accessible en el conjunt dels barris. 
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II. ZONES D’APLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM
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