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1. INTRODUCCIÓ. 
 
L’Agenda del Pla d’ordenació urbanística municipal de Granollers té per objecte relacionar les 
actuacions urbanístiques a realitzar, i determinar l’agent, públic o privat, encarregat de la seva 
promoció i de la seva execució. 
 
També estableix quina és la iniciativa en el desenvolupament de les actuacions i l’ens executor. 
 
L’Agenda també relaciona aquelles actuacions per l’obtenció d’equipaments i espais lliures, 
segons les necessitats detectades i justificades a la Memòria del POUM. 
 
Finalment estableix els períodes en què s’han d’executar les actuacions. 
 
L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament per portar a terme les 
actuacions de les quals n’és responsable en la seva execució. 
 
2. DELIMITACIÓ DE LES ACTUACIONS 
Les actuacions que es generen per l'aplicació del present POUM i que comporten inversió 
urbanística són les següents: 
 
- Poligons en sòl urbà. (PAU) 
- Sectors en sòl urbà.(PMU) 
- Plans Parcials Residencials. 
- Plans Parcials Industrials. 
- Obra pública (vialitat, espais lliures, equipaments, infraestructures de serveis tècnics) aliena 

a les zones anteriors: 
- Actuacions urbanes 
- Actuacions no urbanes. 

 
Els agents inversors que intervenen són: 
 
- Privats. 
- Públics: 

- Ajuntament 
- Altres 

 
Donades les característiques de cada actuació s'estableixen les previsions temporals de 
desenvolupament en cada cas. 
 
L’Agenda ajusta els requeriments de desenvolupament de les actuacions i la financiació 
atribuida a cadascuna d'elles amb especial detall de la municipal.  
 
L’Agenda, té caràcter normatiu, no obstant és simplement indicativa per a altres 
administracions o agents urbanístics públics. 
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3. POLÍGONS I SECTORS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC . 
 
El llistat i característiques principals de polígons i sectors són els següents: 
 
POLÍGONS EN SÒL URBÀ (PAU) 
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SECTORS EN SÒL URBÀ (PMU) 
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4. PLANS PARCIALS RESIDENCIALS I INDUSTRIALS. 
 
El POUM estableix un total de set sectors urbanitzables delimitats, i un sector urbanitzable  
(residencial) no delimitat. Quatre residencials i tres industrials, previstos inicialment a 
desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica.  
 
Per tant, corre a càrrec dels propietaris la realització de les inversions, les cessions dels espais 
públics, i la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic a l'Ajuntament. 
 
En tots els cassos serà obligatòria la constitució d'una Entitat de Conservació que assoleixi el 
manteniment. 
 
 

 
 
 
 
5. VALORACIÓ DE COSTOS 
Als efectes de valoració de costos, s'ha partit dels preus unitaris següents: 
 
m² aparcament a l'aire lliure 45.- euros 
m² vial urbà 110.- euros 
m² vial no urbà 80.- euros 
m² camí 30.- euros 
m² pont 400.- euros 
m² espai lliure no urbà 10.- euros 
m² petit espai lliure urbà 120.- euros 
m² gran espai lliure urbà 70.- euros 
m² edificació equipaments 1.000.- euros 
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6. LLISTAT D’ACTUACIONS I VALORACIÓ DE DESPESES. 
 
S’adjunta llistat de les actuacions en obra pública externa a sectors prevista, amb la seva 
valoració en funció dels preus unitaris establerts a l’apartat 5. 
 
A) Obra pública 

 
 
B)Obra pública ferroviària 

 
 
C)Espais lliures 

 
 
D)Equipaments 

 
 
 
Total pressupost a càrrec de l’Ajuntament: 
 
1a. Etapa:  5.258.492 € 
2a. Etapa:  5.562.090 € 
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7. TERMINIS. 
 
Les actuacions urbanístiques es programen, en dues etapes de 6 anys cadascuna, d’acord 
amb les taules següents: 
 

 
 
 
8. ESTIMACIÓ DE LES INVERSIONS EN L’EXECUCIÓ DEL PL A 
 
Les actuacions en infrastructures viàries, d’obtenció d’espais lliures urbanitzats per la creació 
dels parcs i d’obtenció de sòl per els equipaments proposats seran en part a càrrec del 
desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat previst en el POUM, però hi ha un remanent 
important que és a càrrec de l’Ajuntament en quant a l’execució de les obres, en  no ser 
imputable a sectors (5.258.492 € en primera etapa i 5.562.090 € en segona). 
 
La construcció dels equipaments docents és finançada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per la construcció de l’ampliació del cementiri municipal s’estima una inversió a càrrec de 
l’Ajuntament d’uns 450.000 € en segona etapa. L’adaptació a espais lliures dels terrenys de 
l’atermenament a Avda. Sant Julià entre el nou pont cap a Can Bassa i la interpolar, 
comportarà una inversió municipal de uns 2.335.500 euros en segona etapa. Ambdues 
inversions estan comptabilitzades a l’anterior xifra de despesa en segona etapa. 
 
La millora de la xarxa de sanejament, de la xarxa d’abastament d’aigua i contra incendis i en 
general l’adequació i manteniment de la urbanització, ha de valorar-se en una xifra 
d’aproximadament 2.000.000 €/any. 
 
El total de l’inversió municipal en l’execució del Pla s’estima en uns 17.250.000 € en primera 
etapa, i 17.600.000 € a la segona, amb un promig de l’ordre de 2.000.000 €/any en ambdues 
etapes. 
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No s’ha comptabilitzat despeses de gestió, col·laboració, etc…, per dur a bon terme les 
inversions que seran a càrrec de particulars i d’altres administracions. 
 
 
9. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 
9.1. Inversions totals d’ens públics. 
Les inversions previstes en el present Pla, per a l’horitzó de sis anys (1a. etapa) i que es 
preveuen a càrrec de l’Ajuntament, sumen aproximadament 17,25 milions d’euros. Els 
particulars, en el marc de les seves obligacions urbanístiques, i els altres ens públics, en el 
marc de les seves competències, completaran les inversions necessàries. 
 
9.2. Inversions a càrrec de l’Ajuntament. 
Constitueix la part més important de l’estudi, per tal com és la capacitat econòmica de 
l’Ajuntament la que determinarà, abans que cap altre factor, la viabilitat del POUM. 
 
Les necessitats d’inversió contingudes en els sis anys de durada del Programa d’Actuació, i 
que són de càrrec de l’Ajuntament, signifiquen un total de 17,25 milions d’euros. 
 
Els criteris rectors utilitzats per al present estudi són els següents: 
 
Sobre l’estalvi net: 
L’estalvi net previsible en el període horitzó de sis anys és de 16,5 M€. 
 
Les hipòtesis de càlcul d’aquest estalvi són les següents: 
 
Quant a despeses: 

- Es manté el rati d’endeutament per habitant 
- Es considera un increment de la despesa corrent (capítol II) de l’IPC previst més un 

5% de les inversions que es vagin realitzant. 
- Quant al capítol I, es considera un increment de l’IPC (manteniment del poder 

adquisitiu dels salaris) més un increment de plantilla de 5 persones/any amb un 
cost mitjà de 21.000 €. 

- Es mantenen constants les transferències corrents de despesa 
 
Quant a ingressos: 
 

- Es calcula un increment de 300 rebuts d’IBI anuals, a partir del tercer any del 
període, amb una mitjana de 540 €/rebut. 

- La Participació en els ingressos de l’Estat es preveu correlativa a l’increment 
previst de la població (horitzó de càlcul: 61.249 habitants l’any 2010), i és 
actualment i és actualment de l’ordre de 9,5 M €/any. 

- Les taxes evolucionen segons l’IPC, i avui s’aproximen a 20 M€ any. 
- Els ingressos patrimonials es suposen constants 

 
Sobre l’endeutament. 
El nou endeutament permet accedir a 3,5 M€ de financiació, sota les hipòtesis següents: 

   
- Es menté el rati d’endeutament per habitant 
- El nou deute es retribueix al 4% anual d’interès, sense carència, i amb termini 

d’amortització de 20 anys, vida estimada útil de les inversions. 
 

Sobre les transferències de capital (ingressos) 
Es consideren en una mitjana de 350.000 €/any, atenent a dades històriques. 
 
 
 
 
Sobre la repercussió de costos d’inversió en les tarifes per prestació de serveis. 
La millora de la xarxa de sanejament i la de la xarxa d’abastament d’aigua i contra incendis, 
tenen un cost global previst de 4 M€ per a la primera etapa. 
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L’amortització d’aquests costos hauria de ser repercutit via tarifa sobre els usuaris. La 
repercussió considerant un termini d’amortització de 20 anys, ofereix resultats acceptables.  
 
Sobre el patrimoni municipal de sòl i les cessions d’aprofitament a l’Administració: 
Hem considerat que es tracta d’un patrimoni separat que, legalment, no pot alienar-se per 
aplicar-ne el producte a altres finalitats. Per tant, no es consideren ingressos per alienació de 
patrimoni de sòl, sense perjudici del que es dirà a l’epígraf següent. 
 
Sobre les contribucions especials: 
No les hem considerat aquí per aplicació del criteri de prudència. La seva aplicació vindria a 
millorar el quadre que resulta d’aquest estudi. 
 
Sobre la inversió per a habitatges de protecció oficial: 
Hem considerat que no genera necessitats econòmiques per tal com el sòl ha d’ésser objecte 
de cessió gratuïta (10% AU.) i el cost de l’edificació és recuperable per la venda o lloguer dels 
habitatges. 
 
Conclusió: 
Per a les finalitats d’inversió que la Corporació decideixi, es troben disponibles, en un termini de 
6 anys, 22,1 M€ (16,5 per estalvi net, 3,5 per nou deute, i 2,1 per transferències de capital). 
 
Aquestes inversions han de destinar-se a sufragar els 17,25 M€ d’inversions del POUM (hem 
descomptat les inversions que poden finançar-se via tarifa). La resta es troba disponible per 
altres inversions i, eventualment, per atenuar la repercussió via tarifa de les inversions en 
xarxes d’aigua i sanejament. 
 
En definitiva, la situació econòmica de l’Ajuntament de Granollers permet afirmar que les 
inversions previstes en el POUM són econòmicament realitzables en el termini horitzó de sis 
anys, sense necessitat d’incrementar el saldo viu del deute, amb ple respecte al patrimoni 
municipal de sòl i sense comprometre les restants inversions municipals ni el funcionament 
econòmic de la Corporació, de forma que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és 
perfectament viable econòmicament. 
 
9.3. Sobre la inversió privada. 
La inversió privada es destinarà a la urbanització dels polígons d’actuació i sectors segons la 
legislació urbanística i està garantida pel valor en venda de les finques resultants de cada 
actuació, sense que calgui, en aquest document, cap verificació. 
 


