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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
1.1. ANTECEDENTS I TRAMITACIÓ 
 
El municipi de l’Ametlla del Vallès es regeix, urbanísticament, pel Pla general 
d’ordenació, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la 
sessió de 14 de gener de 1987. Posteriorment, l’Ajuntament va tramitar un seguit de 
modificacions puntuals amb incidència normativa, aprovades per la mateixa Comissió, i 
recollides en el document de Text refós de les normes urbanístiques, aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 18 de maig de 2005 i publicat en el 
DOGC número 4435 de 27 de juliol de 2005. 
 
En aquella versió de Text refós del Pla general d’ordenació s’identifiquen dins el Sòl 
urbanitzable programat els diferents sectors a desenvolupar mitjançant un Pla parcial, 
entre els que hi consta el PP6 Can Draper, preveient el seu desenvolupament amb 
tipologies 6a2-6b2, amb usos principalment unifamiliars, bifamiliars, i admetent també 
l’ús comercial fins el 50% de l’edificabilitat i 200 m² per a habitatge. 
 
L’esmentat Pla parcial urbanístic, promogut pel propietari majoritari del sector, va ser 
tramitat fins a la seva aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 
12 de desembre de 2001, i publicat en el DOGC número 3646, de 30 de maig de 2002. 
 
Amb posterioritat, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va promoure la tramitació d’un 
Programa d’actuació urbanística municipal, redactat en l’àmbit del conveni signat amb la 
Diputació de Barcelona i la Caixa de Catalunya per a la promoció d’habitatge protegit, i 
en base al compromís de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IHUAL) 
d’encomanar i tutelar, d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals, l’esmentat 
programa. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament 
aquell expedient en data 14 de desembre de 2006, publicant-se l’edicte de l’acord i les 
normes urbanístiques corresponents en el DOGC número 4875, de 3 de maig de 2007. 
Pel què fa a l’àmbit concret de Can Draper, es reconvertia la tipologia unifamiliar a 
plurifamiliar, incrementant en conseqüència el nombre màxim d’habitatges en el sector, 
dels 79 als 220, dels quals 61 es destinaven a habitatge protegit. 
 
Paral·lelament a l’anterior, l’Ajuntament va tramitar una modificació puntual del Pla 
general d’ordenació en el sector can Draper, que va ser aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14 de desembre de 2006, i 
publicada en el DOGC número 4843 de 16 de març de 2007 on s’estableix el quadre de 
paràmetres del sector, deixant constància del nombre màxim d’habitatges lliures i de 
protecció que s’ha esmentat en el paràgraf anterior. 
 
El mateix 14 de desembre de 2006 es va procedir a l’aprovació definitiva de la 
modificació del PP sector can Draper, per tal d’adaptar les previsions de l’àmbit a les de 
la modificació puntual del pla general. En el DOGC número 5392 de 3 de juny de 2009 
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es publicà l’edicte i normes urbanístiques de la modificació, en que s’estableix una 
zonificació amb dues tipologies d’edificació destinades a habitatge: 
- OV1. Sòl per a habitatge unifamiliar aparionat o plurifamiliar de promoció lliure, clau 
6d1. 
- OV2. Sòl per a habitatge plurifamiliar en règim de protecció, clau 6d2. 
 
Tanmateix, tot i els anys passats des de l’aprovació d’aquella figura de planejament, la 
conjuntura econòmica del sector immobiliari en van paralitzar el seu desenvolupament, 
que admetia, com s’ha avançat, un total de 220 habitatges (61 dels quals destinats a 
habitatge de protecció), sense contemplar, entre els usos admesos, el comercial que sí 
preveia el Pla general amb les qualificacions 6a2 i 6b2.  
 
Així mateix, la localització d’aquest sector respecte un entorn residencial consolidat i la 
bona disposició d’infraestructures viàries contigües (autovia C-17), ha portat a diversos 
operadors comercials a interessar-se en la seva implantació en l’àmbit. No obstant, 
aquesta possibilitat no és factible si no es procedeix prèviament a una modificació 
puntual dels usos de l’actual planejament, atès que aquest no admet edificacions de 
tipologia comercial o terciària i estableix alhora uns límits d’ocupació que fan inviable la 
implantació de construccions singulars com les necessàries per a un establiment 
comercial, que requereix bàsicament de plantes baixes de gran extensió. 
 
En base al que s’ha exposat, es plantejà una modificació puntual del Pla parcial can 
Draper referent a l’admissió de nous usos i la regularització de dues parcel·les de l’illa 
delimitada pels carrers A, B, C i carrer Barcelona, la qual va ser aprovada inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 17 d’abril de 2018. Aquest 
expedient va ser tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’efecte 
de l’emissió de l’informe previst en l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
qual, en la sessió de 19 de juny de 2018 va acordar emetre informe desfavorable a la 
modificació puntual atès que el plantejament d’aquesta comporta incorporar un nou ús 
principal al sector, requerint-se en conseqüència la modificació del planejament general 
per incloure’l en la fitxa urbanística. També es manifesta en l’acord de la Comissió que 
cal esmenar un desajust de 6 m2 de sostre en la proposta, derivat de l’aplicació de 
l’index d’edificabilitat neta al sòl que és objecte de modificació. 
 
Igualment, la Direcció General de Comerç informà favorablement la proposta en data 13 
de juny de 2018 (annex II del present document). 
 
Amb aquests antecedents, es proposa la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació, que afecta el sòl privat de l’illa compresa entre la carretera BV-1433 de 
l’Ametlla a Llerona, el carrer A, el carrer B i el carrer C (prolongació natural del carrer 
Pere Soler), segons les nomenclatures que consten en el projecte d’urbanització del 
sector de can Draper, i que es correspon a les finques resultants números 15 i 16 del 
posterior projecte de reparcel·lació, per tal de possibilitar unes implantacions de caire 
principalment comercial en l’àmbit que esdevé la façana sud del municipi respecte 
l’autovia C-17.  
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Així, en data 18 de juliol de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament 
de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici del tràmit d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada de l’Avanç de la modificació puntual, en el qual s’hi incloïa el pertinent  
Document ambiental estratègic (DAE). 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 2 d’octubre de 2018, 
va acordar emetre informe favorable sobre l’Avanç de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació en l’àmbit del Pla parcial Can Draper, fent esment que caldrà 
sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç, per tal que avaluï la conformitat de 
la proposta amb la normativa sectorial. 
 
En el DOGC número 7736, de 29 d’octubre de 2018, es publica la RESOLUCIÓ 
TES/2471/2018, de 18 d’octubre de 2018, per la qual s’emet l’informe ambiental 
estratègic de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de l’illa 
delimitada pels carrers A, B, C i carrer Barcelona, del Pla parcial Can Draper, en el 
sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no 
té efectes significatius sobre el medi ambient. 
 
Simultàniament a aquesta modificació puntual del Pla general d’ordenació es tramita 
una modificació del pla parcial can Draper, per tal de definir els paràmetres urbanístics 
que han de regular les edificacions en aquell sòl, i ajustar alhora els límits de la banda 
est d’aquest sòl i el d’equipaments situat al nord, de manera que la delimitació amb la 
zona verda contigua d’aquestes qualificacions no es produeixi en forma de dent de 
serra, sinó a partir d’una única alineació que en permetrà una urbanització del seu àmbit 
de forma més pràctica. 
 
 
1.2. PROMOTORS DE LA INICIATIVA 
 
Les mercantils OLDFIELD, SA, amb NIF número A-59943589 i domicili social al Vial 
Centre, número 3, al polígon industrial Riera Marsà de Montornès del Vallès, i  
ARRENDAMENTS DEL VALLÈS, SA, amb NIF número A-58979428 i domicili social al 
carrer Banys, número 19, 1r de La Garriga, posen de manifest a l’Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès la voluntat que els ha plantejat un operador per a implantar-hi un establiment 
comercial de la cadena Bon Preu, en part del sòl que configura les finques resultants 
números 15 i 16 del projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic can Draper. La 
resta de sòl privat estaria destinat a una altra edificació de caràcter comercial i terciari. 
 
L’Ajuntament, vistos els interessos concurrents, i atenent que li concerneix, li pertoca 
valorar la documentació i continguts presentats pel promotor i iniciar, si s’escau, la seva 
tramitació.  
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1.3. PROFESSIONALS REDACTORS DEL DOCUMENT 
 
El present document és redactat per COLOMER-RIFÀ, SLP, i concretament per Ramon 
Colomer Oferil, arquitecte col·legiat número 17.844 pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, per encàrrec de les mercantils OLDFIELD, SA i ARRENDAMENTS DEL 
VALLÈS SA. 
 
 
1.4. PLANEJAMENT VIGENT 
 
En el plànol 15 Zonificació detallada del sòl urbà i urbanitzable del Pla general de 
l’Ametlla del Vallès es contempla l’àmbit del Pla parcial número 6: 
 

 
 
El Capítol 3 del Títol IV de les Normes urbanístiques del Pla general regula el Sòl 
Urbanitzable Programat. Es recull seguidament el contingut dels articles en tot allò que 
fa referència al Pla parcial número 6 Can Draper: 
 

Capítol 3.- SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT 
 
Article 206. Identificació 
1. El SUP comprèn el que hi ha delimitat pels sectors assenyalats en la 
documentació gràfica per les sigles PP corresponents a les següents 
denominacions: 
Primer quadrienni: 

PP.1  Can Marlons 
PP.2  Can Millet 
PP.3  Camí del Cementiri 

Segon quadrienni: 
PP.4  Masset Nou 
PP.5  Can Coromines Millet 
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PP.6  Can Draper 
PP.7  Sant Jordi 

També queden delimitats com a SUP els sectors denominats PP Els Avellaners 
de Can Plandolit i PP L’Ametlla Parc. 
 
(...) 

 
Article 209. Cessions 
1. Les cessions mínimes de sòl per a usos públics de vialitat, espais lliures i 
equipaments, seran les establertes a l’art. 199 d’aquestes normes, les quals 
seran de cessió obligatòria i gratuïta. 
2. També serà objecte de cessió el 10% de l’aprofitament mig, d’acord amb la 
legislació vigent i les indicacions de la Memòria. 
3. Dins de les cessions mínimes que es prescriuen, es senyalen cessions 
concretes als següents PP: 
(...) 

c) PP.6 Can Draper. Reserva de zona verda de 1,55 Ha i una reserva 
viària de 0,33 Ha. 

(...) 

 
Article 210. Edificabilitat i Tipologies 
1. Pel que respecta a l’edificabilitat, densitat i tipologies, s’estarà al que prescriu 
l’art. 198 d’aquesta normativa, d’acord amb l’assignació següent: 
 

PP Int 
Superf. 
Sector 

Núm. viv. 
Màx. 

Tipologia 
% cessions 

mínimes 
1. Can Carlons II 75.800 83 6a2 33% 
2. Can Millet I 44.500 62 6a2-6b2 36% 
3. Camí Cementiri II 40.800 45 6a2 33% 
4. Masset Nou I 98.880 138 6a2-6b2 36% 
5. Coromines Millet II 63.000 69 6a2-6b2 33% 
6. Can Draper I 67.300 74 6a2-6b2 36% 
7. Sant Jordi - 49.685 - 7 / 2h-i-j / 8f-h 40% 
Avellaners Plandolit - 44.443 55 6a1 30% 
L’Ametlla Parc - 407.660 - 7c-e-d / 8-8h 48,20% 
 
(...) 

 
Les tipologies 6a2 i 6b2 que s’assignen per al desenvolupament del Pla parcial són 
subclaus de la Zona 6 Edificació aïllada, regulades en els articles del 127 al 146 de les 
Normes urbanístiques del Pla general. És de destacar que dites subclaus admeten l’ús 
comercial en el sòl privat, d’acord a l’article 135 aplicable per a la tipologia 6a2, i a 
l’article 145 aplicable per a la tipologia 6b2: 
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Article 135. Usos 
1. Es permet l’habitatge unifamiliar i bifamiliar a la parcel·la és el doble de la 
prevista per unifamiliar en cada zona. 
2. Es permetrà l’agrupació d’habitatges es conjunts de fileres (habitatges entre 
mitgeres) amb un màxim de 25 metres d’allargada de cada conjunt, havent-se de 
respectar les normes d’aquesta zona per la separació entre conjunts. La 
superfície de la parcel·la serà el producte del nombre d’habitatges per la 
parcel·la mínima respectiva. La façana mínima es podrà reduir en un 25% de la 
que correspondria pel nombre total d’habitatges. 
3. Per a poder fer les agrupacions d’habitatges expressades en els punts 1 i 2 
haurà de fer-se constar, amb escriptures públiques, la indivisibilitat del solar. 
4. Es permetrà l’ús comercial fins el 50% de l’edificabilitat i 200 m² com a màxim 
per habitatge. També es permetran les activitats industrials de categoria 1a i 2a. 
 
(...) 

 
Article 145. Usos 
1. Es destina a ús d’habitatge, s’autoritza l’ús comercial fins el 50% de 
l’edificabilitat i 200 m² com a màxim per habitatge. 
També es permetran activitats industrials de categoria 1a i 2a. 

 
El Pla parcial can Draper, promogut pel propietari majoritari del sector, va ser tramitat 
fins a la seva aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 12 de 
desembre de 2001, i publicat en el DOGC número 3646, de 30 de maig de 2002. 
 
El posterior Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM), promogut per 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, aprovat definitivament en data 14 de desembre de 
2006, publicant-se l’edicte de l’acord i les normes urbanístiques corresponents en el 
DOGC número 4875, de 3 de maig de 2007, reconvertia, en l’àmbit concret de Can 
Draper, la tipologia unifamiliar a plurifamiliar, incrementant en conseqüència el nombre 
màxim d’habitatges en el sector, dels 79 als 220, dels quals 61 es destinaven a 
habitatge protegit. 
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Mitjançant una modificació puntual del Pla general d’ordenació en el sector can Draper, 
tramitada amb simultaneïtat amb el PAUM, aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14 de desembre de 2006, i publicada 
en el DOGC número 4843 de 16 de març de 2007, es fixava el quadre de paràmetres 
d’aquell sector segons segueix: 
 

 
El mateix 14 de desembre de 2006 es va procedir a l’aprovació definitiva de la 
modificació del PP sector can Draper, per tal d’adaptar les previsions de l’àmbit a les de 
la modificació puntual del pla general. En el DOGC número 5392 de 3 de juny de 2009 
es publicà l’edicte i normes urbanístiques de la modificació, amb la següent zonificació 
del sector: 
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La proposta indicativa de l’ordenació de volums en aquest sector és la següent: 
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Els paràmetres fixats en aquell pla parcial són els següents: 
 

Superfície de l’àmbit:    67.048 m2 
Índex d’edificació bruta    0,32 m2 sostre/m2 de sòl 
Densitat màxima     33 habitatges / Ha 
Ús principal      residencial uni i plurifamiliar 
Sostre màxim edificable    21.455 m2 
Nº màxim d’habitatges de lliure promoció  159 
Nº habitatges de promoció pública   61 
Reserva mínima per vials          9.773 m2, equivalent al 14,58% de l’àmbit 
Reserva mínima per espais lliures       23.608 m2, equivalent al 35,21% de l’àmbit 
Reserva per dotacions            5.228 m2, equivalent al 7,80% de l’àmbit 
Total sistemes públics        38.609 m2, equivalent al 57,58% de l’àmbit 

 
Pel que fa a les qualificacions del sòl privat, aquestes es concreten en l’article 6 de la 
seva Normativa urbanística. La zona 6d1 residencial habitatge lliure es regula en el seu 
article 7, i la zona 6d2 residencial promoció protegida, en l’article 8: 
 

Article 6. 
Els 28.439 m² sòl edificable que fixen els plànols de zonificació, seran objecte de 
desenvolupament amb 2 tipologies d’edificació, destinades a habitatge. 
OV1. Sòl per a habitatge unifamiliar aparionat o plurifamiliar de promoció 

lliure, clau 6d1. 
OV2. Sòl per a habitatge plurifamiliar en règim de protecció, clau 6d2. 
 
Article 7. Ordenació volumètrica 1. Residencial de promoció lliure, clau 6d1 
a) Es tracta de la regulació dels paràmetres d’edificació de les parcel·les 

situades a ponent de la carretera BP-1433 amb accés de vehicles des de 
l’estructura de vials posterior. 

b) El Pla estableix inicialment 8 unitats de parcel·lació que suposen un total de 
24.148 m2 destinats a aquesta tipologia, tot i que es defineix una unitat 
mínima d’edificació en parcel·la de 800 m2. 

c)  El sostre màxim admès en aquesta tipologia és de 17.164 m2. 
d) L’ús permès és d’habitatge unifamiliar adossat i plurifamiliar que es pot 

compondre segons la volumetria que resulti d’aplicar l’índex d’edificació a la 
divisió en parcel·les proposades pel Pla, o de la concentració d’aquestes per 
tal de configurar una proposta alternativa que es reflectirà en el document de 
reparcel·lació. 

e) L’índex d’edificació net per sobre de la parcel·la és de 0,71 m2sostre/m2sòl. 
Aquest índex comprèn tots els cossos edificats i tancats. No computaran com 
a sostre edificable les terrasses o terrats coberts que no tinguin tancaments 
laterals. 

f) L’ocupació màxima serà del 35% de la parcel·la. 
g) L’alçada màxima de l’edificació serà de planta baixa i dues plantes pis amb un 

total de 10,30 metres fins a la cornisa de la coberta. Per sobre d’aquesta 
alçada només s’admeten baranes i instal·lacions de plaques solars i altres 
elements tècnics de l’edifici. 
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 La medició de l’alçada de l’edifici es farà en el punt central de la façana 
d’accés i el forjat de la planta baixa mantindrà aquesta condició amb una 
tolerància de ±60 cm respecte de la cota de terreny on es projecti l’edificació. 

h) A la coberta, que serà plana, s’hi admeten terrats o terrasses. 
Excepcionalment, si es projecta coberta inclinada, s’adoptarà un pendent del 
30%. 

i) És prevista la construcció d’un mínim d’una plaça per vehicle per a cada unitat 
d’habitatge inferior a 80 m2 de sostre construït i de 2 places d’aparcament per 
a cada unitat superior a 80 m2 construït. En les plantes soterrades per a ús de 
garatge o trasters l’ocupació màxima serà d’un 50% de la parcel·la i es 
projectaran amb un únic accés a carrer per unitat de parcel·la mínima. 

j) Les tanques a carrer i entre veïns tindran un màxim de mur opac de 80 cm i 
l’alçada màxima serà de 2,20 metres construïda amb elements vegetals. 

k) En la resta de la parcel·la no s’admet cap altra construcció per sobre de la 
rasant que la de l’edifici principal. S’admet la construcció de piscines a l’aire 
lliure que no tindran la condició de sostre edificat. 

l) Les separacions de l’edificació respecte de qualsevol dels llindars del terreny 
seran sempre iguals o superiors a 3 metres. Igualment es mantindrà una 
separació entre edificacions igual a la seva alçada. 

m) L’ordenació dels jardins privats, resultat de l’ordenació de cada unitat 
edificable, serà lliure però no comportarà la construcció de cap element que 
no sigui vegetal.  

 
Article 8. Ordenació volumètrica 2. Residencial de promoció protegida, clau 
6d2 
a) Es tracta de la regulació dels paràmetres d’edificació de la parcel·la 

plurifamiliars situades front al camí de Can Reixac, amb accés rodat també 
des del carrer de nova construcció, perllongació de l’actual carrer Pere Soler. 

b) El Pla estableix 2 parcel·les edificables amb una superfície total de 4.291 m2 
de sòl destinats a aquesta tipologia. L’unitat mínima d’edificació es correspon 
a cada una de les parcel·les, que seran indivisibles. Aquest sostre es 
correspon amb el 20% del total edificable del pla parcial, 

c)  El sostre edificable serà de 4.291 m2, amb un total màxim de 61 habitatges. 
d) L’ús previst és el d’habitatge plurifamiliar. 
e) L’índex d’edificabilitat net, damunt rasant del terreny és d’1 m2 de sostre per 

m2 de sòl. Aquest índex comprèn tots els cossos edificats i tancat. No 
computaran com a sostre edificable les terrasses o coberts que no tinguin 
tancaments laterals. 

f) L’ocupació de l’edificació destinada a habitatge, serà del 35% de la parcel·la. 
En la resta de la parcel·la no s’admet cap altra construcció damunt la rasant 
que la de l’edifici principal. 

g) L’alçada màxima de l’edificació serà de 3 plantes damunt la rasant del terreny 
de l’edifici, amb un màxim permès de 10,30 metres, que es mesurarà en la 
façana d’accés. El forjat de la planta baixa tindrà aquesta consideració mentre 
mantingui una distància relativa de ±60 cm respecte de la rasant del terreny 
edificable. 

h) Atesa l’estructura d’edificació prevista, no s’admet espai edificable damunt el 
darrer forjat, fora de les baranes de protecció en el cas de coberta plana i les 
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instal·lacions tècniques. Si la coberta es projecta inclinada, tindrà un pendent 
màxim del 30%. 

i) Està prevista la construcció d’una plaça d’aparcament en el garatge per a 
cada vivenda a construir, amb accés directe des de la planta garatge als 
habitatges. Aquesta construcció soterrada no tindrà una ocupació del solar 
més enllà del 50% en la seva superfície. 

j) Les tanques a l’espai públic confrontat a les parcel·les edificables d’aquesta 
ordenació de volums i les que confronten amb l’OV2, tindran un cos opac 
màxim de 80 cm i la resta fins als 2,20 metres, serà d’elements vegetals. 

k) Les separacions de l’edificació respecte de qualsevol dels llindars del terreny 
seran sempre iguals o superiors a 3 metres. Igualment es mantindrà una 
separació entre edificacions igual a la seva alçada. 

l) L’ordenació dels jardins privats resultat de l’ordenació de cada unitat 
edificable serà lliure, però no comportarà la construcció de cap element que 
no sigui vegetal. 

 

En el posterior projecte de reparcel·lació, es va produir un ajustament de la forma de la 
finca resultant número 7, destinada a equipaments públics, modificant alhora els límits 
de les finques de sòl privat números 15 i 16 respecte la finca d’espais lliures amb que 
limiten (finca 6).  Aquests ajustaments, si bé és cert que mantenien uns contorns en 
dent de serra de les finques, no va seguir amb exactitud l’ordenació establerta en el Pla 
parcial aprovat. 
 
És en les esmentades finques de resultat números 15 i 16 on es planteja l’admissió dels 
usos comercials i terciaris, adjudicades a les mercantils SINACLO PROMOCIONS SL i 
CASTOR VALLÈS SL, respectivament d’acord al projecte de reparcel·lació. 
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          Finca 7 

 
 

                    Finca 15 
 
 
 
 
 

                    Finca 16 

 

Finca 6 

 
 
 
 
 
 
Val a dir que la propietat actual del sòl privat són les mercantils OLDFIELD SA, pel que 
fa a 4.435,02 m2 de la finca resultant número 15, i ARRENDAMENTS DEL VALLÈS 
SA, pel que fa a 4.435,01 m2 de la finca resultant número 16. Alhora, la societat 
GESDIP SAU té un acord amb aquestes propietats per tal d’adquirir el total del sòl de la 
finca 16 i una part de la finca 15 (part del sud d’aquesta), per tal de poder disposar 
d’una superfície de 6.500,01 metres quadrats i implantar-hi un establiment comercial. 
 
 
1.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 
Com s’ha avançat, el projecte de reparcel·lació va adjudicar la finca resultant número 15 
d’aquell projecte (4.435,02 m2 de superfície i 3.152,34 m2 d’edificabilitat – tot i que de 
l’aplicació de l’ocupació màxima al sòl en resulta una edificabilitat màxima de 3.148,86 
m2) a la mercantil SINACLO PROMOCIONS SL i la resultant número 16 (4.435,01 m2 
de superfície i 3.152,33 m2 d’edificabilitat – tot i que de l’aplicació de l’ocupació màxima 
al sòl en resulta una edificabilitat màxima de 3.148,86 m2 ) a la mercantil CASTOR 
VALLÈS SL, que es corresponien a les finques registrals números 6.503 i 6.504 de 
l’Ametlla del Vallès, respectivament. Alhora, s’adjudicava la finca resultant número 6 
destinada a parc urbà, de 2.708,79 m2, i la finca resultant número 7 destinada a 
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equipaments, de 2.028,00 m2, a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Tota l’illa 
delimitada pels carrers A, B, C i carrer de Barcelona BP-1438 té, en conseqüència, una 
superfície de 13.606,82 m2, i una edificabilitat de 6.297,72 m2, que és la que resulta de 
l’aplicació de l’índex d’edificabilitat de 0,71 m2st/m2s a l’indicada superfície de sòl 
privat. 
 
En virtut d’escriptura de compravenda de 14 de març de 2017, OLDFIELD SA adquireix 
la finca número 15 d’aquell projecte de reparcel·lació, registral número 6.503. 
 
En virtut d’escriptura de compravenda de 24 de novembre de 2017, ARRENDAMENTS 
DEL VALLÈS SA adquireix la finca número 16 del projecte de reparcel·lació, registral 
número 6.504.  
 
Recentment, GESDIP SAU té un acord amb ambdues propietats per tal d’adquirir 
6.500,01 m2 del total de sòl privat i amb una edificabilitat de 3.700,00 m2, prèvia 
segregació i agrupació de finques, i de manera que OLDFIELD SA seria el propietari del 
sòl i edificabilitat restants del conjunt de les finques actuals 
 
Per tant, avui dia, el sòl delimitat pels carrers A, B, C i Barcelona, del sector del Pla 
parcial can Draper queda repartit d’acord a les propietats següents: 
 

Propietat Qualificació  Superfície 
 

  
 

OLDFIELD SA 6d1 4.435,02   
8.870,03 

ARRENDAMENTS DEL VALLÈS SA 6d1 4.435,01   
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS Parc urbà 2.708,79 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS Equipaments 2.028,00 

TOTALS 
 

13.606,82  
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2. MEMÒRIA DE LA PROPOSTA 
 
2.1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
L’objecte d’aquesta Modificació puntual és l’admissió d’uns nous usos, principalment 
comercials, dins el Pla parcial can Draper, els quals ja eren admesos amb anterioritat al 
Pla parcial vigent. 
 
Això es durà a terme corregint l’actual quadre de paràmetres urbanístics establerts per 
al sector de can Draper, per a incloure els nous usos i les edificabilitats màximes 
d’aquests.  
 
Simultàniament a aquesta Modificació puntual de Pla general es tramita una modificació 
del mateix Pla parcial, als efectes d’identificar el sòl on s’admet l’ús comercial i terciari, 
la regularització de la forma de les parcel·les que configuren l’illa, i la regulació dels 
paràmetres que permetin les futures implantacions. 
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. NECESSITAT DE LA 
INICIATIVA, I OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA EN RELACIÓ AMB ELS 
INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS CONCURRENTS 
 
L’apartat primer de l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions derivades de la Llei 2/2014, de 
27 de gener, de mesures, fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de la 
Llei 16/2015, de 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; i de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid 
de carboni), exigeix que en qualsevol proposta de modificació de figures de planejament 
es justifiqui la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i conveniència en relació als 
interessos públics i privat concurrents. 
 
En aquest sentit, amb la proposta de modificació i la futura posada en funcionament 
dels establiments que es passen a admetre, s’ampliarà l’oferta comercial i terciària en el 
municipi. Això incidirà favorablement en la regeneració territorial d’un àmbit no 
desenvolupat, i incentivarà alhora altres activitats del seu entorn. Així mateix, cal tenir 
en compte també la incidència en el mercat laboral, ja sigui per la mà d’obra necessària 
en l’execució de les noves edificacions com pels llocs de treball directes i indirectes 
vinculats al funcionament de l’activitat, i que es pot estimar de l’ordre de 30 a 35 nous 
llocs comptabilitzant únicament el de l’operador comercial interessat. 
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En aquest context, és de destacar que la Diputació de Barcelona, el desembre de 2014, 
va realitzar un estudi que duia per títol “Planejament urbanístic, parc residencial i 
necessitats d’habitatge a l’Ametlla del Vallès” que avaluava la disponibilitat d’habitatge 
al municipi, i on es concloïa i recomanava el següent: 
 

“5.4.- Conclusions i recomanacions finals. 
1.- Hi ha suficient sòl qualificat a l’Ametlla per poder cobrir les necessitats 
d’habitatge els propers anys. 
(...) 
6.- Recomanem modificar puntualment el PAUM per tal d’introduir les esmenes 
següents: 

c) Recomanem un canvi tipològic general als fronts dels eixos vertebradors 
de l’Àrea Central, com els carrers Major, de la Torregassa, de Barcelona, 
Pompeu Fabra, camí de can Draper, al passeig de l’Ametlla, carretera de la 
Garriga i de Barcelona, de manera que faciliti la relació de l’edifici amb el 
carrer, reforci l’espai públic i afavoreixi la implantació junt amb l’habitatge 
d’altres usos i activitats compatibles. (...) 

7.- Alguns dels àmbits del PAUM provenen de polígons o sectors anteriors, la 
majoria amb planejament aprovat i no materialitzat. En alguns com Can draper 
recomanem revisar aquell planejament per tal de modificar les tipologies i 
l’ordenació aprovades amb la intenció de millorar la vertebració general, la 
qualitat de l’espai públic resultant i la formació d’uns espais interiors privats que 
facilitin la cohesió i interacció social. 

 
Vistes les conclusions d’aquell estudi, és plenament justificable procedir a la modificació 
puntual que es planteja, admetent de nou els usos comercials i els terciaris en l’antic pla 
parcial can Draper. Val a dir que la tipologia plurifamiliar genèrica contemplada en el Pla 
general (clau 6c), permet, a banda de l’ús residencial, l’hoteler, cultural, comercial, 
serveis professionals i oficines, per a fomentar la barreja d’usos. Aquesta barreja d’usos 
és la que es produirà per al sector de can Draper amb la modificació que es planteja, 
mitigant l’extrema especialització de l’àmbit en usos residencials i propiciant una mixtura 
d’usos que afavoreixen el desenvolupament sostenible d’aquesta part del territori.  
 
Així doncs, s’estableix una concurrència d’interessos públics i privats, ja que, d’aprovar-
se la present proposta de manera definitiva, s’ampliaran els serveis per a la ciutadania, 
es potenciarà l’activitat econòmica i es generarà un important nombre de llocs de treball. 
 
 
2.3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
Per tal de dur a terme l’objectiu definit amb anterioritat, es proposa modificar el quadre 
de paràmetres del sector can Draper vigent, de manera que s’hi incloguin els usos 
comercials i terciaris dins els admesos en el sector. 
El redactat d’aquestes esmenes en les Normes urbanístiques quedarà com segueix: 
(es manté la grafia en cursiva del text que no es modifica, es ratlla (aaaa) el text que cal 
suprimir, mentre que en negreta es contemplen les modificacions proposades). 
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QUADRE DE PARÀMETRES DEL SECTOR CAN DRAPER 
 
Superfície de l’àmbit:     67.048 m2 
Índex d’edificació bruta    0,32 m2 sostre/m2 de sòl 
Densitat màxima     33 habitatges / Ha 
Ús principal residencial unifamiliar (i), plurifamiliar,   

comercial i terciari (aquests dos 
últims amb un màxim de 6.297,72 
m2 de sostre construït) 

Sostre màxim edificable    21.455 m2 
Nombre màxim d’habitatges (segons PAUM) 220, dels quals 61 per habitatge 

protegit 
Reserva d’habitatges de promoció pública  4.291 m² sostre equivalent al 20% 
Reserva de vials             9.773 m2 equivalent al 14,58% 
Reserva per a espais lliures          23.608 m2 equivalent al 35,20% 
Reserva mínima d’espais per a equipaments 5.228 m2 equivalent al 7,80% 
 
TOTAL SISTEMES           38.550 m2 equivalent al 57,58% 

 
 
2.4. PARÀMETRES URBANÍSTICS RESULTANTS 
 
Es pretén possibilitar que els 8.870,03 m² de sòl residencial de les parcel·les resultants 
números 15 i 16 del projecte de reparcel·lació de can Draper puguin ser destinats a 
usos comercials i terciaris, limitant-ne l’edificabilitat per a aquests usos a la que el 
planejament atorga actualment a aquest sòl, que equival a 6.297,72 metres quadrats. 
No s’altera cap altre paràmetre fixat en el quadre que regula el sector de can Draper. 
 
 
2.5. VALORACIÓ DE L’INCREMENT DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC 
 
Als efectes de determinar si la proposta de modificació puntual produeix un increment 
de l’aprofitament urbanístic – i la consegüent cessió a l’administració local del 
percentatge pertinent -, a continuació es realitza la valoració corresponent. 
 
Es parteix de la consideració que l’increment de l’aprofitament urbanístic equival a la 
diferència entre el valor del sòl amb aprofitament previ a la modificació i el valor del sòl 
amb aprofitament resultant del seu desenvolupament. Així, es calcularà el valor del sòl 
de 6.297,72 m2 de sostre residencial per a 58 habitatges i es compararà amb el valor 
del sòl de 6.297,72 m2 de caràcter terciari. 
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2.5.1. Criteris de valoració 
 
2.5.1.1. Normativa aplicable 
 
Per tal de procedir a la valoració del sòl previ a la modificació, i posterior a aquesta s’ha 
tingut en compte allò establert en:   
- Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de sòl i rehabilitació urbana.  
- Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei de sòl.  
- Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i 
determinats drets per a certes finalitats financeres.  
- Ordre EHA/3011/2007, de 4 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre ECO/805/2003. 
 
2.5.1.2. Metodologia 
 
En base a la legislació aplicable, cal determinar el valor de repercussió del sòl per mitjà 
del mètode residual estàtic, al qual se li aplicarà l’edificabilitat atribuïda. 
 
D’acord a l’article 22.2 del Reglament de valoracions de la Llei de sòl, el valor de 
repercussió es determina pel mètode residual estàtic d’acord a l’expressió següent: 

VRS = (Vv/k) – Vc 

En què 
VRS = Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús 

considerat. 
Vv =  Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del 

producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d’un estudi de mercat 
estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat edificable. 

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 immobiliària necessària per a la materialització 
de l’edificabilitat. L’esmentat coeficient K, que té amb caràcter general un 
valor d’1,40, pot ser reduït o augmentat d’acord amb els criteris següents: 

a) Es pot reduir fins a un mínim d’1,20 en el cas de terrenys en 
situació d’urbanitzat destinats a la construcció d’habitatges 
unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, 
habitatges subjectes a un règim de protecció que fixi valors màxims 
de venda que s’apartin de manera substancial dels valors mitjans del 
mercat residencial, naus industrials o altres edificacions vinculades a 
explotacions econòmiques, per raó de factors objectius que justifiquin 
la reducció del component de despeses generals com són la qualitat i 
la tipologia de l’edificació, així com una menor dinàmica del mercat 
immobiliari a la zona. 
b) Es pot augmentar fins a un màxim d’1,50 en el cas de terrenys en 
situació d’urbanitzat destinats a promocions que, per raó de factors 
objectius com puguin ser l’extraordinària localització, la forta 
dinàmica immobiliària, l’alta qualitat de la tipologia de l’edificació, el 
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termini previst de comercialització, el risc previsible, o altres 
característiques de la promoció, justifiquin l’aplicació d’un component 
més gran de despeses generals. 

Vc =  Valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús 
considerat. És el resultat de sumar els costos d’execució material de 
l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, 
l’import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals 
per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la 
construcció de l’immoble. 

 
2.5.2. Valoració del sòl previ a la modificació puntual 
 
2.5.2.1. Càlcul de Vv 
 
S’ha realitzat un mostreig (6 comparables), recollits en l’annex 3 del present document, 
per tal d’intentar establir el valor mitjà de venda, en euros per metre quadrat de 
superfície construïda, per a un habitatge de renda lliure dins un edifici plurifamiliar, 
degudament ponderats en base als següents criteris: 
 

a) Localització:  
Les mostres són d’habitatges situats fins a un radi de 4 km del sector de can 
Draper, incloent immobles dels municipis de l’Ametlla del Vallès mateix, Bigues i 
Riells, Santa Eulàlia de Ronçana i La Garriga. Atès que el preu pot variar en 
funció del nombre d’habitants del municipi (preu major en poblacions més grans), 
es considera adient aplicar els següents coeficients: 

 - Santa Eulàlia de Ronçana (7.124 hab):             coeficient 1,05. 
 - L’Ametlla del Vallès (8.368 hab) i Bigues i Riells (8.957 hab):       coeficient 1,00. 
 - La Garriga (15.984 hab):                coeficient 0,95. 
 
 b) Ús: 

S’ha seleccionat un tipus de mostres amb els mateixos usos (habitatge en edifici 
plurifamiliar), pel que el coeficient és el mateix en tots els casos. 

 - Residencial plurifamiliar:      coeficient 1,00. 
 
 c) Configuració geomètrica de la parcel·la: 

Per al cas de determinació del valor de venda mitjà d’un habitatge en edifici 
plurifamiliar, no es considera pertinent l’aplicació d’un coeficient corrector en 
concepte de configuració geomètrica de parcel·la, pel que en tots els casos 
aquest serà d’1. 

 - Configuració geomètrica parcel·la:     coeficient 1,00. 
 
 d) Tipologia i paràmetres urbanístics bàsics: 

Totes les mostres es corresponen a habitatges en edifici plurifamiliar. No es 
pondera, doncs, per tipologia i paràmetres urbanístics bàsics. 

 - Tipologia i paràmetres urbanístics:    coeficient 1,00. 
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 e) Superfície: 
Es té en compte la superfície construïda de la mostra, partint que els habitatges 
susceptibles d’implantació tindrien una mitjana de 108 m2 construïts (6.297,72 
m2 per a 58 habitatges). Així, es creu oportú que les mostres incloguin un 
coeficient reductor, en cas de superfícies inferiors als 100 m2, i que incrementi el 
valor en cas de superfícies superiors als 115 m2. 

 - Superfície superior a 115 m2:     coeficient 1,05. 
 - Superfície entre 100 i 115 m2:     coeficient 1,00. 
 - Superfície inferior a 100 m2:     coeficient 0,95. 
  

f) Antiguitat i estat de conservació: 
Aplicat, en cada mostra, d’acord a l’article 24.2 del Reial Decret 1492/2011, de 24 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, i partint 
dels coeficients correctors que s’estableixen en la taula de l’annex II del mateix 
Reglament. 

 
 g) Qualitat de l’edificació: 

Totes les mostres es corresponen a edificacions amb una qualitat de les 
mateixes que es podrien assimilar a la qualitat d’una edificació a construir avui 
dia. Per tant, no s’aplica cap coeficient corrector sobre aquest aspecte. 

 - Qualitat de l’edificació:      coeficient 1,00. 
 
 h) Gravàmens o càrregues que condicionin el valor atribuïble al dret de propietat: 

No es considera motiu d’aplicació de coeficients diferenciadors per a aquest 
concepte, atès que el sòl a valorar no presenta gravàmens o càrregues que en 
puguin condicionar el seu valor, i tampoc es té constància que les mostres 
emprades en tinguin. 

 - Càrregues:         coeficient 1,00. 
 
 i) Data de presa de dades del comparable: 

S’ha realitzat la presa de mostres durant el mes de febrer de 2018, pel que no es 
requereix l’aplicació de cap coeficient corrector. 

 - Data:        coeficient 1,00. 
 
 j) Procedència de l’oferta:  

Es té en compte si l’oferta és directa d’un particular o si existeix un intermediari, i, 
en aquest supòsit, es minoraria el valor de la mostra en un 3%. 

 - Particular:        coeficient 1,00. 
 - A través d’un API:       coeficient 0,97. 
 
En l’annex 3 es recullen les mostres, els coeficients de ponderació aplicats i el valor 
mitjà de venda obtingut, el qual resta fixat en: 
 
 Vv: 2.069,85 €/m2. 
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2.5.2.2. Valor del coeficient k 
 
El valor del coeficient K s’ha establert en 1,40, d’acord a l’apartat 2.a) de l’article 22 del 
Reial decret  1492/2011, de 24 de març, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions 
de la Llei de sòl, i que és el valor a aplicar amb caràcter general. 
 k: 1,40 
 
2.5.2.3. Càlcul de Vc 
 
Es creu oportú aplicar els costos de construcció que consten en el Boletín Económico 
de la Construcción, en l’edició del 4t trimestre de 2.017, emprant allò establert per al 
tipus “Edificació de renda normal entre mitgeres”, en que hi consta: 
 
   Vc = 1.258,97 €/m2 
 
2.5.2.4. Càlcul de VRS 
 
Un cop obtinguts els valors de venda, el coeficient k, i les despeses a considerar, pot 
efectuar-se el càlcul del valor de repercussió, de manera que, per al sostre destinat a 
usos residencials, aquest queda establert en: 

 
VRS = (Vv/k)- Vc = (2.069,85/1,4)-1.258,97 =  219,49 €/m2  

 
2.5.2.5. Valor del sòl 
 
L’aplicació del valor de repercussió anteriorment justificat a l’edificabilitat residencial 
permet obtenir el valor del sòl, el qual es quantifica en: 
 
 Vsòl (residencial) = 219,49 €/m2 x 6.297,72 m2 = 1.382.286,56 € 
 
El valor del sòl previ a la modificació puntual s’estableix, per tant, en Un milió tres-
cents vuitanta-dos mil dos-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims. 
 
2.5.3. Valoració del sòl resultant del desenvolupament de la modificació puntual 
 
2.5.3.1. Càlcul de Vv 
 
S’ha realitzat un mostreig (6 comparables), recollits en l’annex 4 del present document, 
per tal d’intentar establir el valor mitjà de venda, en euros per metre quadrat de 
superfície construïda, per a una edificació comercial assimilable a la que es 
possibilitaria en el sòl de can Draper. Val a dir que el mercat immobiliari no ofereix 
immobles similars a l’entorn de l’Ametlla del Vallès, pel que ha calgut ponderar 
mitjançant coeficients per poder aproximar les condicions de semblança o equivalència 
bàsica, amb els següents criteris: 
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a) Localització:  
Les mostres inclouen immobles dels municipis de La Garriga, Canovelles i 
Granollers. Es pondera tenint en compte el nombre d’habitants del municipi (preu 
major en poblacions més grans, atès que té més potencial de clients), amb els 
següents coeficients: 

 - L’Ametlla del Vallès (8.368 hab):              coeficient 1,00. 
- La Garriga (15.984 hab), Canovelles (16.145 hab) i les Franqueses del Vallès 
(19.584 hab):                 coeficient 0,95. 

 - Granollers (60.695 hab):                 coeficient 0,90 
 
 b) Ús: 

S’ha seleccionat un tipus de mostres que admeten uns usos comercials i/o 
terciaris, pel que el coeficient és el mateix en tots els casos. 

 - Comercial / terciari:      coeficient 1,00. 
 
 c) Configuració geomètrica de la parcel·la: 

Per al cas de la forma de la parcel·la, gairebé la totalitat de les mostres es 
corresponen a locals en plantes baixes, amb usos residencials en les plantes 
superiors. Les edificacions que es possibiliten pel desenvolupament de la 
modificació són aïllades en la parcel·la. Per això, vist que el sòl objecte de 
valoració té uns condicionants de parcel·la millors a la majoria d’aquelles  
mostres, es creu convenient majorar els valors d’aquestes, en un 25%, en el cas 
que es corresponguin a plantes baixes en edifici amb usos residencials en les 
plantes superiors: 

 - Edificació aïllada ús exclusiu comercial/terciari:   coeficient 1,00. 
 - Local planta baixa / usos residencials plantes superiors:  coeficient 1,25. 
 
 d) Tipologia i paràmetres urbanístics bàsics: 

Totes les mostres admeten els usos comercials i o terciaris. No es pondera, 
doncs, per tipologia i paràmetres urbanístics bàsics, tenint en compte que s’ha 
ponderat anteriorment per la configuració geomètrica de la parcel·la. 

 - Tipologia i paràmetres urbanístics:    coeficient 1,00. 
  
 e) Superfície: 

Es té en compte la superfície construïda de la mostra respecte les que es 
possibiliten amb el desenvolupament de la modificació (2.600 – 3700 m2 
d’edificabilitat), partint de la consideració que la mostra amb una superfície 
construïda de 1.440 m2 seria prou assimilable (coeficient 1). En la resta de 
mostres, entre els 135 i els 357 m2 construïts, es considera adient la seva 
reducció en un 30%. 

 - Superfície inferior als 1.000 m2:      coeficient 0,70. 
 - Superfície superior als 1.000 m2:    coeficient 1,00. 
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 f) Antiguitat i estat de conservació: 
Aplicat, en cada mostra, d’acord a l’article 24.2 del Reial Decret 1492/2011, de 24 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, i partint 
dels coeficients correctors que s’estableixen en la taula de l’annex II del mateix 
Reglament. 

 
 g) Qualitat de l’edificació: 

Es valora la qualitat de l’edificació respecte la que oferiria la nova construcció. 
S’apliquen els següents coeficients correctors: 

 - Edificació de qualitat:      coeficient 1,00. 
 - Edificació amb defectes i/o acabats fàcilment corregibles:  coeficient 1,05. 
 - Edificació amb defectes i/o acabats que comporten actuacions importants: 
          coeficient 1,10. 
 
 h) Gravàmens o càrregues que condicionin el valor atribuïble al dret de propietat: 

No es considera motiu d’aplicació de coeficients diferenciadors per a aquest 
concepte, atès que el sòl a valorar no presenta gravàmens o càrregues que en 
puguin condicionar el seu valor, i tampoc es té constància que les mostres 
emprades en tinguin. 

 - Càrregues:         coeficient 1,00. 
 
 i) Data de presa de dades del comparable: 

S’ha realitzat la presa de mostres durant el mes de febrer de 2018, pel que no es 
requereix l’aplicació de cap coeficient corrector. 

 - Data:        coeficient 1,00. 
 
 j) Procedència de l’oferta:  

Es té en compte si l’oferta és directa d’un particular o si existeix un intermediari, i, 
en aquest supòsit, es minoraria el valor de la mostra en un 3%. 

 - Particular:        coeficient 1,00. 
 - A través d’un API:       coeficient 0,97. 
 
En l’annex 4 es recullen les mostres, els coeficients de ponderació aplicats i el valor 
mitjà de venda obtingut, el qual resta fixat en: 
 
 Vv: 945,12 €/m2. 
 
2.5.3.2. Valor del coeficient k 
 
El valor del coeficient K s’ha establert en 1,20, d’acord a l’apartat 2.a) de l’article 22 del 
Reial decret  1492/2011, de 24 de març, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions 
de la Llei de sòl, atès que es tracta de construcció vinculada a explotació econòmica, en 
una edificació aïllada i en un municipi amb poca dinàmica del mercat immobiliari. 
 k: 1,20 
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2.5.3.3. Càlcul de Vc 
 
Els costos d’execució material de l’obra, incloent despeses generals i benefici industrial 
del constructor, import dels tributs que graven la construcció, honoraris professionals, 
direcció d’obres i altres despeses necessàries, en base als costos d’altres establiments 
del grup Bonpreu, es pot establir en 600 €/m2. 
 
   Vc = 600,00 €/m2 
 
2.5.3.4. Càlcul de VRS 
 
Un cop obtinguts els valors de venda, el coeficient k, i les despeses a considerar, pot 
efectuar-se el càlcul del valor de repercussió, de manera que, per al sostre destinat a 
usos comercials i terciaris derivats de la modificació puntual, aquest queda establert en: 

 
VRS = (Vv/k)- Vc = (945,12/1,2) - 600,00 =  187,60 €/m2  

 
2.5.3.5. Valor del sòl 
 
L’aplicació del valor de repercussió anteriorment justificat a l’edificabilitat admesa en la 
modificació permet obtenir el valor del sòl, el qual queda quantificat en: 
 
 Vsòl (comercial) = 187,60 €/m2 x 6.297,72 m2 = 1.181.452,27 € 
 
El valor del sòl resultant del desenvolupament  de la modificació puntual s’estableix, per 
tant, en Un milió cent vuitanta-un mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb vint-i-
set cèntims. 
 
2.5.4. Conclusió respecte l’increment d’aprofitament urbanístic 
 
D’acord a les justificacions anteriors, l’aprofitament urbanístic o valor del sòl previ a la 
modificació puntual s’ha establert en 1.382.286,56 €. Igualment, l’aprofitament 
urbanístic o valor del sòl resultant del desenvolupament de la modificació puntual s’ha 
valorat en 1.181.452,27 €. Queda palès, per tant, que l’aprofitament urbanístic previ a la 
modificació puntual és superior a l’aprofitament resultant després d’aquesta, pel que no 
es produeix un increment de l’aprofitament urbanístic. 
 
 
2.6. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI D’URBANISME 
 
Seguidament es justifica el compliment dels articles de la Llei d’urbanisme que són 
d’aplicació atès l’abast, objectius i característiques de la Modificació puntual que es 
proposa. 
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2.6.1.- Article 97  
 
L’apartat 1 de l’article 97 de la Llei d’urbanisme fixa que les propostes de modificació d’una 
figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
Aquest raonament i justificació es realitzen en el punt 2.2. de la present memòria. 
 
L’apartat 2 de l’article 97 estableix en quins supòsits s’ha de fer una valoració negativa 
sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general. A 
aquests efectes,   

a) la modificació proposa uns usos comercials i terciaris que es podran 
materialitzar en el sòl privat d’una illa concreta del pla parcial can Draper, 
d’acord a l’ordenació i paràmetres específics recollits en la modificació de pla 
parcial que es tramita simultàniament. El sòl privat afectat no ha format part del 
patrimoni públic de sòl i habitatge, i tampoc es considera que es produeix una 
transformació global dels usos previstos en el sector, sinó que l’activitat 
comercial esdevindrà complementària del sostre residencial a implantar. 

b) no proposa una ordenació que pot ser considerada com a incoherent amb el 
model d’ordenació establert pel planejament urbanístic general vigent, ni es 
contradiuen els principis de desenvolupament urbanístic sostenible, sinó que 
aquest es veu afavorit per la mixtura dels usos en l’entorn residencial. 

c) l’ordenació que es deriva de la present modificació, i la del pla parcial que es 
realitza simultàniament no es pot considerar com a excepcional d’acord amb el 
planejament territorial. 

d) justifica l’interès públic de l’actuació, en el punt 2.2. d’aquesta memòria. 
 

Respecte a l’apartat 2 bis, la present modificació no afecta a sistemes urbanístics. 
 
Pel que fa als apartats 3 i 4, no s’escau la seva justificació, atès que no es proposa 
permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions 
preexistents. 
 
2.6.2.- Article 98 
 
L’article 98 de la Llei d’urbanisme estableix els condicionants i procediment establert per a 
la formulació de modificació de figures del planejament urbanístic que tinguin per objecte 
alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els 
equipaments esportius, tot fixant que cal garantir el manteniment de la superfície i de la 
funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. 
Com s’ha exposat i justificat, la present Modificació no entra en cap dels supòsits anteriors.  
 
2.6.3.- Article 99 
 
L’article 99 de la Llei d’urbanisme determina els documents que han de formar part 
d’aquelles modificacions d'instruments de planejament general que comportin un 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6406274b7051435ebb10d65496c2fc08001

Url de validació https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2018/9468 - Data Registre: 31/10/2018 11:43:00

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=6406274b7051435ebb10d65496c2fc08001


27 

 

increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat dels 
usos, o la transformació dels usos anteriorment establerts:  
a) identitat dels propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, durant 
els cinc últims anys. 
b) previsió de l’execució immediata del planejament. 
c) avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació. 
 
L’objectiu de la present Modificació puntual és el d’admetre uns usos, principalment 
comercials en un sòl que únicament admetia l’ús per a habitatge unifamiliar adossat i 
plurifamiliar. Per tant, li és d’aplicació l’article 99 de la Llei d’urbanisme, pel que 
seguidament es justifica el compliment dels tres apartats d’aquell article que li són 
d’aplicació: 
a) la identitat de la propietat de les finques en els darrers anys queda palesa en l’apartat 

1.5 de la memòria. La relació de les seves dades fiscals és la següent: 
 - SINACLO PROMOCIONS, SL, amb NIF número B-64571516 i domicili social a la 

Travessera de les Corts, número 251 de Barcelona. 
 - CASTOR VALLÈS, SL, amb NIF número B-63885339 i domicili social al carrer 

Balmes, número 243 2n 2a de Barcelona. 
 - OLDFIELD, SA, amb NIF número A-59943589 i domicili social al Vial Centre, número 

3, al polígon industrial Riera Marsà de Montornès del Vallès. 
 - ARRENDAMENTS DEL VALLÈS, SA, amb NIF número A-58979428 i domicili social al 

carrer Banys, número 19, 1r de La Garriga. 
 - AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, amb NIF número P-0800500A i adreça 

a la plaça de l’Ajuntament, 1, de l’Ametlla del Vallès. 
 A part de les anteriors, la mercantil GESDIP SAU té un acord amb els propietaris 

actuals per tal d’implantar l’establiment comercial en la parcel·la sud: 
 - GESDIP, SAU, amb NIF número A-08785826 i domicili social al carrer Hipòlit Lázaro, 

número 19 de Barcelona. 
b) L’article 2 de les Normes urbanístiques de la modificació, i l’apartat 2.7 de la memòria 

fixen la previsió de l’execució immediata del planejament a partir de la publicació de 
l’aprovació definitiva de la modificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

c) L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació es justifica en el Document número 
2 de l’expedient de la modificació puntual. 

 
2.6.4.- Article 100 
  
L’article 100 de la Llei d’urbanisme estableix quins supòsits de modificació de les figures 
de planejament urbanístic requereixen un increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics. Concretament, s’estableixen reserves per a sistemes d’espais lliures i 
equipaments quan la modificació comporti alguna de les següents variacions: 
- increment de sostre edificable en sòl urbanitzable o sòl urbà. 
- augment de la densitat de l’ús residencial. 
- transformació global dels usos previstos en sòl urbà. 
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Com s’ha justificat en els anteriors apartats, la present Modificació puntual no comporta 
cap increment del sostre edificable ni de la densitat de l’ús residencial. Per l’abast de la 
modificació i la classificació del sòl afectat, no li és d’aplicació l’article 100 de la Llei 
d’urbanisme, en el sentit que no és necessari que es prevegi una reserva complementària 
d’espais per a sistemes. 
 
 
2.7. AGENDA DE LES ACTUACIONS 

 
La publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta modificació 
puntual del planejament, determinarà l’executivitat del planejament. Per tant, des 
d’aquell moment es produirà l’execució immediata del planejament i de les disposicions 
sobre ordenació urbanística que conté, les quals seran de compliment obligatori pels 
particulars i per l’administració, i establint-se els següents terminis de desenvolupament 
des de llavors: 
 
- Presentació projecte executiu edifici comercial (parcel·la sud)   1 mes 
- Inici execució edifici parcel·la sud (des de l’obtenció de llicència)            6 mesos 
 
- Presentació projecte executiu edifici comercial (parcel·la nord)          18 mesos 
- Inici execució edifici parcel·la nord (des de l’obtenció de llicència)             6 mesos 
 
Total previsió temporal desenvolupament Modificació puntual 24 mesos 
 
 
2.8. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Un dels Principis generals de l’actuació urbanística que determina el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, recollit en el seu article 8. Publicitat i participació en els processos de 
planejament i de gestió urbanístics, disposa, en el seu punt 1, que s’han de garantir i 
fomentar els drets d’iniciativa, d‘informació i de participació de la ciutadania en els 
processos urbanístics de planejament i gestió.  
 
Aquests s’hauran de publicitar a través dels canals informatius propis que l’Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès té a la disposició dels ciutadans. 
 
La convocatòria d’informació pública en els procediments urbanístics serà la que 
finalment culmini aquest procés informatiu previ, en la forma, procediment i temps que 
determina la Llei d’urbanisme i el seu Reglament. 
El Consistori concretarà i definirà el Programa de participació ciutadana, i el seu 
contingut en forma d’actes, enquestes, etc, per a obtenir les inquietuds de la població 
respecte la proposta de modificació, si s’escau. 
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2.9. INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL 

 
La present Modificació puntual es circumscriu en un àmbit de sòl urbanitzable on 
recentment s’han iniciat les seves obres d’orbanització, i no es produeixen variacions 
fonamentals de les estratègies, directrius i propostes o cronologia del pla general. No 
obstant, en l’expedient de l’Avanç de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
es van avaluar les diferències en els efectes previstos i la zona d’influència a nivell 
ambiental que comporta la modificació. Els Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat van emetre informe ambiental estratègic en el 
sentit que la Modificació puntual no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
ordinària atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, i així es publica en 
el DOGC número 7736, de 29 d’octubre de 2018, Resolució TES/2471/2018, de 18 
d’octubre. 
 
D’acord a l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
l’informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són 
propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha 
aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui. 
 
 
2.10. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, significa un canvi de tendència en el model 
de mobilitat. A més, aporta la conveniència de lligar desenvolupament urbanístic i 
previsions de mobilitat des de les fases inicials de planejament urbanístic.     
 
El decret 344/2006, de 19 de setembre, estableix el contingut que han de tenir els 
diferents tipus d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada i en concreta la tramitació. 
 
Concretament, l’article 3 estableix que 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, entre d’altres: 

- El planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin 
nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
- El planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats. 

 
La present modificació puntual de pla general té com a objectiu el de possibilitar la 
implantació d’uns establiments principalment comercials en un àmbit on l’ús vigent és el 
residencial, però sense comportar nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. Per 
aquesta raó, serà l’expedient de modificació del pla parcial can Draper, tramitat 
simultàniament, el que inclourà el corresponent Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, i incorporarà les seves consideracions, si s’escau. 
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2.11. MEMÒRIA SOCIAL 

 
La Modificació que es tramita proposa l’admissió d’usos principalment comercials en un 
àmbit on el planejament vigent té fixada una edificabilitat destinada a usos residencials 
(unifamiliars i plurifamiliars) lliures. Les previsions que l’actual pla parcial estableix per a 
les reserves de sostre destinades a habitatge de protecció resten inalterades, motiu pel 
qual no es considera necessària la inclusió d’una memòria social en l’expedient.      
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3. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ILLA DELIMITADA PEL CARRER A, CARRER B,  
CARRER C I CARRER BARCELONA, DEL PLA PARCIAL CAN DRAPER 
 
Article 1. Paràmetres urbanístics del sector can Draper 
 
Els paràmetres urbanístics del Pla parcial can Draper es fixen segons el quadre següent:  
 
Superfície de l’àmbit:    67.048 m2 
Índex d’edificació bruta    0,32 m2 sostre/m2 de sòl 
Densitat màxima     33 habitatges / Ha 
Ús principal residencial unifamiliar, plurifamiliar,  

comercial i terciari (aquests dos 
últims amb un màxim de 6.297,72 
m2 de sostre construït) 

Sostre màxim edificable    21.455 m2 
Nombre màxim d’habitatges 220, dels quals 61 per habitatge 

protegit 
Reserva d’habitatges de promoció pública 4.291 m² sostre equivalent al 20% 
Reserva de vials             9.773 m2 equivalent al 14,58% 
Reserva per a espais lliures         23.608 m2 equivalent al 35,20% 
Reserva mínima d’espais per a equipaments 5.228 m2 equivalent al 7,80% 
TOTAL SISTEMES           38.550 m2 equivalent al 57,58% 
 
 
Article 2. Vigència 
 
Les determinacions del present document entraran en vigor a partir de la publicació de 
l’aprovació definitiva en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència 
serà indefinida, sens perjudici que puguin formular-se modificacions o revisions del mateix, 
si les circumstàncies ho aconsellen, o fins que se’n faci la revisió. 
 
 

  L’Ametlla del Vallès, octubre de 2018. 
L’arquitecte, 

 
 
 
 

Ramon Colomer Oferil 
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Expedient núm. U-47/18 (B/U-14) 
 
 
Identificació de l’expedient 
 

Informe relatiu a la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic (PPU) Can Draper en 
relació a l’illa delimitada pels carrers A, B, C i Barcelona del terme municipal de l’Ametlla 
del Vallès 
 
 
 
Fets 
 
1. L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès presentà el 27 d’abril de 2018, al Departament de 

la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sol·licitud d’informe a la Direcció General de 
Comerç relativa a la Modificació puntual del PPU Can Draper en relació a l’illa 
delimitada pels carrers A, B, C i Barcelona del seu municipi. El 3 de maig de 2018, el 
Departament d’Empresa i Coneixement rep la sol·licitud esmentada. Aquest municipi 
compta amb 8.368 habitants, segons dades de l’any 2017, i se situa a la comarca del 
Vallès Oriental. 

 
2. L’àmbit d’aquesta Modificació abasta una superfície de 13.606,82 m² i se situa al sud-

est del nucli urbà del terme de l’Ametlla del Vallès, en la confluència dels carrers de 
Barcelona (carretera BP-1438) i Bruc. 
 

3. El terme municipal de l’Ametlla del Vallès té delimitat el perímetre corresponent a la 
seva Trama urbana consolidada (TUC) i, en aquest sentit, l’àmbit d’aquesta Modificació 
se situa fora dels seus límits. 

 
4. D’acord amb la documentació presentada, els objectius d’aquesta Modificació són els 

següents 
 

- “L’admissió d’uns nous usos, principalment comercials, dins un àmbit concret de 
sòl privat del PPU Can Draper, entre els carrers A, B, C i Barcelona, els quals ja 
eren admissibles prèviament al PPU vigent. 

- La regularització de la forma de les parcel·les que configuren l’illa, de manera 
que en resulti una morfologia molt més avantatjosa tant per al sòl privat com per 
a les parcel·les d’equipaments i de parc urbà, tot mantenint la superfície que els 
correspon d’acord al planejament i reparcel·lació aprovats, amb una regulació 
de paràmetres del sòl privat que permeti la futura implantació d’un establiment 
comercial en una de les parcel·les”. 

 
5. Segons s’explica en la memòria aportada, “la localització d’aquest sector respecte un 

entorn residencial consolidat i la bona disposició d’infraestructures viàries contigües 
(autovia C-17), ha portat a diversos operadors comercials a interessar-se en la seva 
implantació en l’àmbit”, fet que fa necessari la “modificació dels usos i ocupacions de 
parcel·la de l’actual planejament. (...) La propietat actual del sòl privat són les 
mercantils OLDFIELD SA, pel que fa a 4.435,02 m2 de la finca resultant número 15, i 
ARRENDAMENTS DEL VALLÈS, SA, pel que fa a 4.435,01 m2 de la finca resultant 
número 16. Alhora, la societat GESDIP SAU té un acord amb aquestes propietats per 
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tal d’adquirir el total del sòl de la finca 16 i una part de la finca 15 (part del sud 
d’aquesta), per tal de poder disposar d’una superfície de 8.870,03 m2 i implantar-hi un 
establiment comercial (...) de la cadena Bon Preu, en part del sòl que configura les 
finques resultants números 15 i 16 del projecte de reparcel·lació del PPU Can Draper. 
La resta de sòl privat estaria destinat a una altra edificació de caràcter comercial, 
hoteler i terciari”. 

 
El quadre comparatiu següent detalla la distribució actual i proposada de l’àmbit pel 
que fa a les superfícies de les qualificacions que el conformen: 
 

Qualificacions Clau Ordenació actual Proposta d’ordenació 

Superfície 
(m

2
) 

Sostre 
(m

2
) 

Superfície 
(m

2
) 

Sostre 
(m

2
) 

Sistemes 

Parc urbà 1b 2.708,79 - 2.708,79 - 

Equipaments 2 2.028,00 - 2.028,00 - 

Zones 

Zona d’habitatge 
unifamiliar aparionat o 

plurifamiliar 

6d 8.870,03 6.304,67 - - 

Equipaments privats 
(parcel·la nord) 

8 - - 2.370,02 2.604,67 

Equipaments privats 
(parcel·la sud) 

8 - - 6.500,01 3.700,00 

Total  13.606,82 6.304,67 13.606,82 6.304,67 

 
 
D’acord amb la memòria presentada, atès que el sòl privat, actualment definit per dues 
parcel·les amb clau 6d1, es transforma i es qualifica com a clau 8, “de nova creació, 
per tal de poder-s’hi incloure l’ús comercial”, això comporta “l’addició d’un nou article 9, 
que regularà els paràmetres de la nova clau 8 can Draper”. La proposta d’aquest nou 
article es transcriu a continuació: 
 

“Article 9. Equipaments privats. Clau 8 can Draper 
 

a) Es tracta de la regulació dels paràmetres d’edificació de les parcel·les situades 
amb front al carrer A i al carrer B, resultants del desenvolupament de la modificació 
puntual del Pla parcial can Draper - lla delimitada pel carrer A, carrer B, carrer C i 
carrer Barcelona. 
 

b) S’estableix un total de 8.870,03 m2 de sòl destinats a aquesta tipologia, repartits 
en 2.370,02 m² en la parcel·la nord i 6.500,01 m² en la parcel·la sud. 
 

c) El sostre màxim admès en aquesta tipologia és de 6.304,67 m², repartits en 
2.604,67 m² en la parcel·la nord i 3.700 m² en la parcel·la sud. 
 

d) Els usos permesos són: hoteler o residencial d’ús públic; comercial, grans 
magatzems de venda; cultural-recreatiu, sales de jocs; assistencial; esportiu; 
religiós; restauració; administratiu i oficines; aparcament; zones verdes privades. 
Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial tindran en compte 
allò establert en l’article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials o normativa que el substitueixi. 
Els establiments comercials que s’ubiquin en l’àmbit hauran de destinar per a 
magatzem un mínim d’un 10% del sostre a l’interior de l’edifici o als terrenys 
edificables del mateix solar, llevat que es tracti d’una activitat comercial que per les 
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seves característiques especials, no necessiti de magatzem per als seus productes 
i ho justifiqui correctament, per tal de donar compliment a l’article 6 del Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
 

e) L’ocupació màxima es fixa en 1.000 m² per a la parcel·la nord i en 3.221 m² per 
a la parcel·la sud. Els espais lliures d’edificació incorporaran els elements d’arbrat i 
vegetació que siguin factibles per a garantir-ne el seu correcte creixement, i que 
alhora siguin viables d’implantar tenint en compte els espais d’aparcament i de 
circulació de vehicles a l’aire lliure i l’àmbit ocupat en subsòl. 
 

f) L’alçada màxima de l’edificació tindrà les següents consideracions: 
- Per a la parcel·la nord, serà de planta baixa i dues plantes pis amb un total 

de 10,30 metres fins a la cornisa de la coberta. Per sobre d’aquesta alçada 
només s’admeten baranes i instal·lacions de plaques solars i altres 
elements tècnics de l’edifici. La medició de l’alçada de l’edifici es farà en el 
nivell del terreny natural en la cota 257,68 amb una tolerància de ± 25 cm. 

- Per a la parcel·la sud, serà de planta baixa i una planta pis amb un total de 
8,00 metres fins a la cornisa de la coberta. Per sobre d’aquesta alçada 
només s’admeten baranes i instal·lacions de plaques solars i altres 
elements tècnics de l’edifici. La medició de l’alçada de l’edifici es farà en el 
nivell del terreny natural en la cota 255,79 amb una tolerància de ± 25 cm. 

 

g) A la coberta, que serà plana, s’hi admeten terrats o terrasses. Excepcionalment, 
si es projecta coberta inclinada, s’adoptarà un pendent del 30%. 
 

h) Per a la reserva de places d’aparcament, s’estarà a l’establert en l’article 249 
del Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general de l’Ametlla del 
Vallès, en funció dels usos proposats en l’edificació. Pel que fa a l’ús comercial, 
la reserva mínima de places d’aparcament s’establirà d’acord al Decret Llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o 
normativa que el substitueixi. La parcel·la nord preveurà, dins el seu sòl privat, 
l’espai adequat per a garantir l’aparcament de 26 bicicletes. La parcel·la sud 
preveurà, dins el seu sòl privat, l’espai adequat per a garantir l’aparcament de 37 
bicicletes. L’ocupació màxima de la planta soterrani per a ser destinat a 
aparcament o usos vinculats al principal serà de 1.500 m² per a la parcel·la nord, i 
de 5.000 m² per a la parcel·la sud. 
 

i) Les tanques a carrer tindran un màxim de mur opac de 80 cm i l’alçada màxima 
serà de 2,20 metres construïda amb elements vegetals. La divisió entre la parcel·la 
nord i sud podrà realitzar-se mitjançant mur de contenció amb una alçada màxima 
vista de 2,50 m. 
 

j) L’edificació s’implantarà dins els gàlibs edificatoris definits en el plànol 
d’ordenació de la Modificació puntual del pla parcial can Draper. Si s’escau, es 
mantindrà una separació entre edificacions d’una mateixa parcel·la igual a la seva 
alçada”. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 5 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials, disposa que s’entén per establiment comercial els locals, construccions, 
instal·lacions o espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats 
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comercials, tant si aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o 
ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb 
mitjans automàtics. Queden exclosos d'aquesta consideració els espais situats a la via 
pública en què es duguin a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o 
ocasionals, degudament autoritzats per l'ajuntament corresponent. Els establiments 
comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la 
seva superfície, el règim de venda, l'assortiment i la seva relació amb altres 
establiments. 

 
2. L’article 10 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials, disposa que el planejament urbanístic vigent i el que s’aprovi queda afectat 
per les determinacions d’aquest Decret llei.  
Els Ajuntaments, en el cas de formular, modificar o revisar el seu planejament 
urbanístic general, han de considerar l’ús comercial i concretar el sòl en el qual aquest 
ús és admès, d’acord amb la delimitació de la trama urbana consolidada aprovada del 
seu municipi, així com el règim de compatibilitats d’altres usos.  
L’ús comercial s’articula en funció de les categories detallades a l’article 6.1. 
En la tramitació del planejament urbanístic general i derivat, i en la de les modificacions 
respectives, una vegada aprovats inicialment, s’ha de demanar informe al departament 
competent en matèria de comerç sobre les reserves de sòl per a usos comercials. 

 
3. L’article 6.1 a) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 

equipaments comercials estableix que són petits establiments comercials aquells que 
tenen una superfície de venda inferior a 800m2. Són establiments comercials mitjans, 
individuals o col·lectius, els d'una superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 
1.300m2. Són grans establiments comercials, individuals o col·lectius, els d’una 
superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500m2 i són establiments 
comercials territorials, individuals o col·lectius, els d'una superfície de venda igual o 
superior a 2.500m2. 

 
4. L’article 6.1 b) del Decret Llei 1/2009, estableix que són establiments comercials 

singulars els establiments de venda a l’engròs i, els dedicats, essencialment, a la 
venda d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de 
materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de 
jardineria i els vivers. Aquests establiments es classifiquen en petits establiments 
comercials (PEC), mitjans establiments comercials (MEC), grans establiments 
comercials (GEC) i grans establiments comercials territorials (GECT). 

 
5. L’article 9 del Decret Llei 1/2009 estableix els criteris de localització i ordenació per a la 

materialització de l’ús comercial de cadascuna de les categories d’establiments 
comercials i llurs excepcions. 

 
6. L’article 9.5 del Decret Llei 1/2009 els establiments comercials singulars (ECS) poden 

implantar-se en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admet l'ús 
comercial. 

 
7. Els articles 17 i 18 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, regulen els 

procediments de tramitació de les implantacions d’establiments comercials subjectes a 
règim de comunicació. 

 
8. L’article 19 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, esmentat regula les 

implantacions d’establiments comercials subjectes a llicència comercial. 
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9. Quant a l’aparcament, d’acord amb l’article 12 del Decret 378/2006, pel qual es 
desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, vigent d’acord amb la Disposició 
Transitòria tercera del Decret Llei 1/2009, fins a l’entrada en vigor del desplegament 
reglamentari d’aquest Decret Llei, en el tràmit de planejament urbanístic, quan es 
prevegin reserves de sòl comercial que possibilitin la implantació de grans 
establiments, i no estigui definida una tipologia específica que requereixi una dotació 
superior, la dotació d’aparcament prevista ha de ser, com a mínim, de 2 places per 
cada 100m² edificats.  

 
 
Conclusions 
 
Segons la documentació presentada, aquesta Modificació preveu “l’admissió d’uns nous 
usos, principalment comercials, dins un àmbit concret de sòl privat del PPU Can Draper, 
entre els carrers A, B, C i Barcelona, els quals ja eren admissibles prèviament al PPU 
vigent”. La proposta d’ordenació preveu que les dues parcel·les actualment residencials 
(clau 6d1) es transformin i es qualifiquin com a zona d’equipaments privat (clau 8) “de 
nova creació, per tal de poder-s’hi incloure l’ús comercial” en les dues parcel·les següents: 
 

a) Parcel·la nord, amb una superfície de  2.370,02 m² i un sostre de 2.604,67 m². 
b) Parcel·la nord, amb una superfície de  6.500,01 m² i un sostre de 3.700 m². 

 
La proposta determina que aquests 6.304,67 m2 de sostre es destinin als nous usos 
següents: “hoteler o residencial d’ús públic; comercial, grans magatzems de venda; 
cultural-recreatiu, sales de jocs; assistencial; esportiu; religiós; restauració; administratiu i 
oficines; aparcament; zones verdes privades”. Respecte l’ús comercial, la proposta 
estableix que “els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial tindran en compte 
allò establert en l’article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials o normativa que el substitueixi. (...) La reserva mínima de places 
d’aparcament s’establirà d’acord al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials, o normativa que el substitueixi”. 
 
 
Per tant, i atès que aquesta Modificació proposa donar compliment als criteris de 
localització i ordenació de l’ús comercial de l’article 9 del Decret Llei esmentat, s’emet 
informe favorable respecte la Modificació puntual del PPU Can Draper en relació a l’illa 
delimitada pels carrers A, B, C i Barcelona del terme municipal de L’Ametlla del Vallès. 
 
La Directora General de Comerç  
 

Ref: AD/ea 
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170015-RE

JUSTIFICACIÓ DEL VALOR DE VENDA DE SOSTRE RESIDENCIAL A L'AMETLLA DEL VALLÈS

Dades i preus Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 Comparable 4 Comparable 5 Comparable 6
Adreça Pg Baliarda 18 Sta Maria del Camí 70 Ceràmica 33 Bruc 1 Lluís Companys Anselm Claver 22
Municipi Bigues i Riells La Garriga La Garriga L'Ametlla del Vallès Sta Eulàlia de Ronçana La Gariga
Data informació Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018
Font Grup SETITRES J Travé Gestió de finques Altamira Immobles Sinaclo 4rt Primera Imm. Properstar
Valor de venda 180.000,00          € 195.000,00          € 152.900,00          € 270.000,00          € 189.000,00          € 235.000,00          €
Tipologia Residencial plurif. Residencial plurif. Residencial plurif. Residencial plurif. Residencial plurif. Residencial plurif.
Superfície construïda 95,00                   m2 87,00                   m2 85,00                   m2 120,00                 m2 100,00                 m2 110,00                 m2
Any de construcció 2001 1998 1998 Obra nova 2005 2002

Preu per metre quadrat construït (INICIAL) 1.894,74              €/m2 2.241,38              €/m2 1.798,82              €/m2 2.250,00              €/m2 1.890,00              €/m2 2.136,36              €/m2

Condicions de semblança
a) Localització 1,00 0,95 0,95 1,00 1,05 0,95
b) Ús 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
c) Configuració geomètrica de la parcel·la 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
d) Tipologia i paràmetres urbanístics bàsics 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
e) Superfície (construïda) 0,95 0,95 0,95 1,05 1,00 1,00
f) Antiguitat i estat de conservació 1,102 1,127 1,127 1,000 1,072 1,094
g) Qualitat de l'edificació 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
h) Gravàmens i càrregues 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i) Data de presa de dades 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j) Procedència de l'oferta 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Preu unitari homogeneitzat 1.924,09              €/m2 2.211,35              €/m2 1.774,73              €/m2 2.291,63              €/m2 2.063,56              €/m2 2.153,71              €/m2

VALOR DE VENDA MITJÀ (sostre) 2.069,85              €/m2
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170015-RE

JUSTIFICACIÓ DEL VALOR DE VENDA DE SOSTRE COMERCIAL A L'AMETLLA DEL VALLÈS

Dades i preus Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 Comparable 4 Comparable 5 Comparable 6
Adreça Ctra Caldes s/n Rafael Casanova 48 Carretera Nova 127 Torras i Bages 80 Carretera Caldes 80 Calàbria 1
Municipi Canovelles Granollers La Garriga Granollers Granollers La Garriga
Data informació Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018 Febrer 2018
Font TAC Gestió Fincas Arderiu Forcadell Vallès Best House Immobiliaria Viserta Finques Marcel
Valor de venda 960.000,00          € 220.000,00          € 350.000,00          € 286.963,00          € 130.000,00          € 390.000,00          €
Tipologia Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial
Superfície construïda sobre rasant 1.440,00              m2 232,00                 m2 357,00                 m2 325,00                 m2 135,00                 m2 278,00                 m2
Any de construcció 1980 1992 1992 2005 1985 Obra nova

Preu per metre quadrat construït (INICIAL) 666,67                 €/m2 948,28                 €/m2 980,39                 €/m2 882,96                 €/m2 962,96                 €/m2 1.402,88              €/m2

Condicions de semblança
a) Localització 0,95 0,90 0,95 0,90 0,90 0,95
b) Ús 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
c) Configuració geomètrica de la parcel·la 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
d) Tipologia i paràmetres urbanístics bàsics 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
e) Superfície (construïda) 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
f) Antiguitat i estat de conservació 1,340 1,185 1,185 1,079 1,268 1,000
g) Qualitat de l'edificació 1,05 1,05 1,10 1,05 1,05 1,00
h) Gravàmens i càrregues 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i) Data de presa de dades 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j) Procedència de l'oferta 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Preu unitari homogeneitzat 864,37                 €/m2 901,29                 €/m2 1.030,42              €/m2 764,14                 €/m2 979,36                 €/m2 1.131,16              €/m2

VALOR DE VENDA MITJÀ (sostre) 945,12                 €/m2
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AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
En l’àmbit de l’illa delimitada pel carrer A, carrer B, 

carrer C i carrer Barcelona, del Pla parcial can Draper 
 

- L’Ametlla del Vallès - 
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1. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ 
 
1.1. INTRODUCCIÓ 
 
L’apartat 1.c) de l’article 99 de la Llei d’urbanisme estableix la necessitat d’avaluar 
econòmicament 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. 
 
Per tal de dur a terme aquella comparativa, es realitza el càlcul de l’aprofitament 
urbanístic del sòl privat ubicat entre el carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona, 
actualment vigent i el resultant de la modificació puntual. Dit aprofitament es correspon 
al valor de les parcel·les urbanitzades, per metre quadrat de sòl, al qual s’aplica 
l’edificabilitat assignada. 
 
Es té en compte que el sector de can Draper actualment està en procés d’urbanització. 
No obstant, les despeses d’urbanització a que ha de fer front cadascuna de les 
parcel·les, d’acord al compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació no 
es veuran afectades pel desenvolupament de la modificació puntual.  
 
La normativa aplicable que es té en compte, de cara a la valoració, és el Reial decret 
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana i el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de valoracions de la Llei de sòl. D’acord a aquesta legislació aplicable, i atès 
que es procedeix a la valoració en un cas de situació bàsica de sòl urbanitzat, i amb 
unes edificabilitats assignades, es té en compte l’article 37.1 del citat Reial decret 
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana, segons el qual, la valoració s’obté de l’aplicació de l’edificabilitat al 
valor de repercussió del sòl segons l’ús corresponent, determinat pel mètode residual 
estàtic. No es descompten deures i càrregues pendents, atès que són les mateixes en 
el cas del planejament vigent i el proposat. 
 
Per tant, es parteix de la fórmula següent: 
VRS = ( Vv / k ) - Vc 
 en que: 
 VRS = Valor de repercussió. 
 Vv = Valor de l’immoble, en la hipòtesis d’edificació acabada. 
 k =  Coeficient de ponderació de la totalitat de despeses generals. 
 Vc = Valor de la construcció (costos d’execució material, despeses generals,...) 
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1.2. PARÀMETRES VIGENTS. VALOR DE REPERCUSSIÓ RESULTANT I 
VALORACIÓ ACTUAL 
 
El planejament actual estableix una única qualificació urbanística, amb els següents 
paràmetres: 
 - 6d1 Residencial promoció lliure  6.297,72 m2 st  58 habitatges 
  
Pel que fa a aquesta tipologia, assimilable a una edificació plurifamiliar, el valor de venda 
(Vv) que es pot considerar per al municipi de l’Ametlla del Vallès, i tal com queda justificat 
en l’apartat 2.6.2.1 del Document 1 de la Modificació puntual, s’estableix en 2.069,85 €/m2 
construïts. 
 
Per al cost de construcció (Vc), se n’extreuen les dades del Boletín Económico de la 

Construcción (BEC), en la seva edició del quart trimestre de 2017, incloent benefici 
industrial, despeses generals, seguretat i salut, honoraris professionals i llicències i taxes, 
considerant-se, per a aquesta tipologia, els 1.258,97 €/m2 que s’estableixen per a 
edificacions de renda normal entre mitgeres. 
 
El valor del coeficient K s’ha establert en 1,40, d’acord a l’apartat 2.a) de l’article 22 del 
Reial decret  1492/2011, de 24 de març, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de 
la Llei de sòl, i que és el valor a aplicar amb caràcter general. 
 
Partint d’aquests valors s’obtindria: 
 VRS (6d1) = (2.069,85/1,40) – 1.258,97 = 219,49 €/m2. 
 
L’aplicació de l’edificabilitat assignada al valor obtingut anteriorment permeten establir una 
valoració del que representa el sòl privat vigent: 
VSòl (6d1) = 219,49 €/m2 x 6.297,72 m2 = 1.382.286,56 €. 
 
 
1.3. PARÀMETRES PROPOSATS. VALOR DE REPERCUSSIÓ APLICABLE I 
VALORACIÓ RESULTANT 
 
La modificació puntual proposa qualificar tot el sòl amb aprofitament amb una única 
qualificació urbanística, amb els paràmetres següents: 
 - 8 can Draper    Equipaments privats    6.297,72 m2 st   0 habitatges 
 
Tot i que esdevé complicat poder donar un valor de venda a partir de mostres 
representatives d’immobles similars al que es faculta amb el desenvolupament de la 
modificació puntual, en l’apartat 2.6.3.1 del Document 1 de la Modificació puntual, se’n 
justifica un valor de 945,12 €/m2. 
 
El cost de construcció, ateses les característiques de l’edificació i partint de les despeses 
totals que ha suposat la implantació d’altres establiments del grup BonPreu, aquest es pot 
fixar en 600 €/m2.  
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El valor del coeficient K s’ha establert en 1,20, d’acord a l’apartat 2.a) de l’article 22 del 
Reial decret  1492/2011, de 24 de març, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions 
de la Llei de sòl, atès que es tracta de construcció vinculada a explotació econòmica, en 
una edificació aïllada i en un municipi amb poca dinàmica del mercat immobiliari. 
 
Amb aquestes dades s’obté: 
 VRS (8 can Draper) = (945,12/1,20) – 600,00 = 187,60 €/m2. 
 
Aplicant l’edificabilitat que la modificació puntual proposa per a aquesta qualificació, s’obté: 
VSòl (8 can Draper) = 187,60 €/m2 x 6.297,72 m2 = 1.181.452,27 € 
 
 
1.4. CONCLUSIONS A LA COMPARATIVA DE VALORS  
 
Si es compara el valor del sòl actualment vigent, amb el valor del sòl una vegada aprovada 
la modificació puntual, queda palès que es produeix una disminució d’aquest valor, de 
l’ordre d’un 14%. Tanmateix, el tipus d’establiments que es faculten es podran materialitzar 
a molt curt termini, i preveient-se una ràpida amortització de la inversions realitzades amb 
la posada en funcionament de les noves activitats, garantint-ne la seva viabilitat. 
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2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
Els objectius del present informe són els següents: 
- Avaluar l’impacte econòmic i financer de les actuacions previstes en les finances 
públiques de l’administració responsable de la implantació i manteniment de les 
infraestructures. 
- Avaluar l’impacte econòmic i financer de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris. 
  
L’objectiu de la modificació puntual és el de poder admetre uns nous usos, principalment 
comercials, dins un àmbit concret de sòl privat del Pla parcial can Draper, i s’aprofita per a 
procedir a la regularització de la forma de les parcel·les que configuren l’illa de manera 
que en resulta una morfologia molt més avantatjosa per al seu aprofitament, tant per al sòl 
privat com per a les parcel·les públiques d’equipaments i espais lliures. Això es durà a 
terme tot establint una nova qualificació urbanística en les dues parcel·les de sòl privat 
actualment qualificades com a 6d1, i modificant els límits entre aquestes i el parc urbà i 
equipaments contigus, obtenint així unes peces de sòl de forma més regular. La nova 
ordenació manté les superfícies vigents, tant de sòl privat com públic.  
 
 
2.1. IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES 
 
L’aprovació del present document no suposarà canvis substancials al municipi, ja que no 
es preveu una modificació del model d'ordenació establert pel planejament urbanístic 
general vigent, sinó l’admissió d’uns usos principalment comercials en un àmbit del territori 
on l’ús residencial i comercial ja coexisteixen. 
 
2.1.1. Impacte a les finances locals de titularitat pública. 
 
Les finances públiques, és a dir, els procediments emprats per a recollir uns ingressos 
amb vista a efectuar unes despeses, es veuen afectades pel desenvolupament del sector 
urbanístic atès que, en funció dels diversos espais edificats i l’ús que se’ls doni, 
repercutiran en els ingressos de l’Ajuntament, especialment en el que fa referència a la 
recaptació de taxes i impostos. 
 
Si bé són més els Capítols que integren la Hisendes Locals, el desenvolupament 
urbanístic té especial incidència en les taxes i impostos. 
 
En aquest sentit, els impostos, es classifiquen en:  
1- Els impostos directes, que recauen sobre el contribuent en funció de les seves 
característiques: nivell de renda, nivell de patrimoni, beneficis obtinguts,... Són impostos 
directes l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l'Impost sobre el 
Patrimoni, l'Impost de Societats, Impost de Béns Immobles, Impost d’Activitats 
Econòmiques,... Poden ser progressius, proporcionals o regressius. 
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2-  Impostos indirectes, és a dir, són aquells que estan vinculats a la producció (impost de 
l’IVA, l’Impost del Tabac, Alcohol, benzina, ...) i les importacions (els aranzels). 
3-  Taxes, és a dir, utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així 
com per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de 
competència local que es refereixin a la de manera particular als subjectes passius, els 
afectin o els beneficiïn. 
 
2.1.2. Impacte als sectors econòmics i impacte laboral 
 
L’entrada en vigor de la modificació, i la implantació d’establiments principalment 
comercials que s’habiliten, tindrà un impacte notable a l’economia del municipi, ja que es 
donarà servei no només al barri, sinó també al seu entorn i al municipi en general.  
 
Per tant, es dinamitza l’economia, tot desenvolupant el mercat laboral de la zona que 
suposarà una ampliació de l’ocupació. 
 
En general doncs, l’augment d’activitats, la seva diversificació en relació a les existents al 
municipi, així com l’augment de l’ocupació i del mercat laboral, incidirà positivament en 
l’economia local i en conseqüència suposarà una millora de la qualitat de vida dels 
habitants del municipi. 
 
2.1.3. Impacte demogràfic. 
 
En relació a la demografia, i donat que la modificació puntual redueix la densitat fixada pel 
planejament vigent, incidirà en el nombre d’habitants directes, tot i que indirectament pot 
suposar la vinguda de nous habitants fruit de l’expansió del mercat laboral provocada per 
l’obertura de noves activitats econòmiques. 
 
 
2.2. ELS INGRESSOS MUNICIPALS 
 
Les Hisendes Locals estan constituïdes per: 
a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat. 
b) Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs 
exigibles sobre els impostos de les comunitats autònomes o altres entitats locals. 
c) Les participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. 
d) Les subvencions. 
e) Els percebuts en concepte de preus públics. 
f) El producte de les operacions de crèdit. 
g) El producte de les multes i sancions en l’àmbit de les seves competències. 
h) Les altres prestacions de dret públic. 
 
Als efectes de determinar l’impacte en les finances públiques de l’actuació prevista, en 
funció dels usos que es donin al sòl, repercutiran en els ingressos a les arques municipals 
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que s’obtindran, així com en les despeses per prestació de serveis a les que caldrà fer 
front. 
 
En el càlcul d’ingressos futurs cal tenir en compte que una part dels mateixos és puntual i 
d’altres són permanents donat que deriven de l’existència d’un patrimoni construït, privat i 
públic, del funcionament de l’activitat econòmica i dels residents. En tots els casos, però, 
l’import final depèn de les bases fiscals (dimensió del fet imposable) i del tipus de 
gravamen (preu), així com de les exempcions i bonificacions que fixa la Llei Municipal (DL 
2/2003) i les ordenances fiscals del municipi. 
 
Igualment, cal tenir present que en la fase d’urbanització i construcció són especialment 
rellevants els ingressos puntuals, mentre que una vegada construït i ocupat, els ingressos 
importants són els permanents, i especialment, l’IBI. 
 
Tot seguit s’analitza, capítol per capítol, les repercussions que pot tenir sobre el municipi i 
la seva administració local el desenvolupament de la modificació objecte del present 
informe: 
 
 1. a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat. 
 
Es tracta dels rendiments o productes de qualsevol naturalesa derivats del patrimoni de 
l’Ajuntament així com les adquisicions a títol d’herència, llegat o donació.  Els béns 
patrimonials, en tant que béns de propietat privada de l’Ajuntament, poden ser venuts o es 
poden hipotecar amb la limitació legal de destinar el producte que en pugui treure a 
despeses d’inversió i sempre i quan no estiguin afectes a l’ús o servei públic. 
 
S’obtenen normalment com a conseqüència de cessions urbanístiques, d’expropiacions o 
donacions i en funció de les característiques dels mateixos, en cada cas el seu valor serà 
diferent. A més dels béns patrimonials, els ajuntaments són titulars dels béns de domini 
públic, que són aquells béns destinats a un ús o a un servei públic, carrers, voreres, parcs, 
places, etc., que no poden ser venuts ni embargats, ja que el més important en relació als 
mateixos és assegurar que serviran efectivament a l’ús o servei al que estan vinculats. 
 
En alguns casos els béns de domini públic poden ser objecte d’aprofitament privatiu o 
especial per part de particulars mitjançant la corresponent concessió o autorització, 
segons els casos. Per exemple: terrasses o quioscs. En aquests casos, poden ser una 
font d’ingressos mitjançant taxes i això no obstant, els béns de domini públic es poden 
desafectar i posteriorment, vendre. 
 
 1. b) Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos. 
 
I.-De les taxes: (Article 20 a 27 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals) 
  
Les taxes s’estableixen per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives 
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de competència local que es refereixin de manera particular als subjectes passius, els 
afectin o els beneficiïn. En tot cas, tenen la consideració de taxes, les prestacions 
patrimonials que estableixin les entitats locals per: 
- La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local. 
- La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de 
dret públic de competència local que es refereixi de manera particular al subjecte passiu, 
l’afecti o el beneficiï quan els administrats no els hagin de sol·licitar o rebre de manera 
voluntària o quan no les presti o realitzi el sector privat. 
 
Les taxes son d’aplicació voluntària però van lligades a la contraprestació d’un servei 
específic. A diferència dels Impostos, no existeixen tipus màxims ni mínims, per la qual 
cosa, dota d’autonomia tributària als governs municipals. 
  
En general, l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una 
activitat no pot excedir, en el seu conjunt, el cost real o previsible del servei o l’activitat de 
què es tracti o, si no, del valor de la prestació rebuda. 
 
Les taxes municipals més típiques són les de la brossa, les de clavegueres, les de 
tramitació de llicències, les certificacions o altres actuacions administratives o les 
d’utilització privada del subsòl o vol de la via pública per les empreses de serveis en xarxa. 
 
II.-De les contribucions especials: (Article 28 a 37 de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals) 
 
Es poden aplicar per finançar obres públiques o per establir o ampliar serveis públics, de 
caràcter local, per les entitats respectives sempre que comportin un benefici particular o un 
increment del valor de béns particulars, i poden cobrir com a màxim el 90 % del cost de 
l’obra o inversió. 
 
Complint els anteriors requisits, poden ser establertes discrecionalment per l’Ajuntament, 
sempre que es donin els requisits esmentats, que haurà de fixar els criteris de distribució, 
necessàriament objectius, entre els afectats, i hauran de ser satisfetes pels propietaris 
beneficiats singularment per l’obra o inversió de què es tracti. 
 
Les quantitats recaptades per contribucions especials només es poden destinar a sufragar 
les despeses de l’obra o del servei pel qual s’hagin exigit. 
 
III.- Dels impostos: (Articles 59-64, 66-75, 78-89, 92-96, 100-109 del text refós del reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, corresponents als diferents impostos). 
 
Els impostos es paguen sense rebre necessàriament contraprestació i es distingeixen en 
els obligatoris (els ajuntaments necessàriament els han d’exigir) i no obligatoris. Entre els 
obligatoris hi trobem: Impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques 
(IAE), i el de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). 
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-IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI): Es tracta de l’Impost municipal més important i 
grava la propietat dels béns immobles, tant de naturalesa rústica com urbana i de 
característiques especials així com les concessions administratives sobre els propis 
immobles o sobre els serveis públics al que es troben efectes. 
La base de l’Impost és el valor del bé, el del sòl més el de les construccions, i que es 
determina mitjançant el cadastre. 
Són objecte d’aquest impost tots els béns immobles rústics i urbans, d’acord amb les 
normes del cadastre immobiliari, no estant subjectes a aquest impost les carreteres, els 
camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic maritimoterrestre i hidràulic, 
sempre que siguin d’aprofitament públic, afectes a un servei públic gestionat directament 
per l’Ajuntament i els béns patrimonials, excepte en el cas que siguin cedits a tercers 
mitjançant contraprestació. 
La valoració de la diferència que ingressarà l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès en 
concepte d’IBI, com a conseqüència del desenvolupament de la modificació puntual 
respecte el planejament actual es realitza tot seguit: 

- La qualificació vigent establerta per al sòl (6d1) permet una edificabilitat total de 
6.297,72 m2 per a ús residencial. La taxa que recapta l’Ajuntament en el cas 
d’edificacions residencials oscil·la entre els 3,20 i els 4,10 €/m2 de superfície 
construïda, pel que es parteix d’un valor mitjà de 3,65 €/m2. Aquest valor, aplicat a 
l’edificabilitat residencial, permet obtenir una aproximació del que es recaptaria si no 
es procedís a la modificació puntual, i que equivaldria a uns 23.000 €. 
- La qualificació proposada (8 can Draper) permet la mateixa edificabilitat, però en 
uns usos comercials/terciaris. En aquest cas, la taxa oscil·la entre els 1,90 i els 2,20 
€/m2 de superfície construïda, prenent-se com a mitjana 2,05 €/m2. Per tant, amb el 
desenvolupament de la modificació l’Ajuntament recaptaria una quantitat propera als 
13.000 €. 

Per tant, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès veurà modificats els seus ingressos en 
concepte d’IBI, els quals es veuran reduïts en uns 10.000 € anuals. 
 
-IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, grava l’exercici d’activitats econòmiques en el 
terme municipal. Si bé fins a la reforma de la Llei d’Hisendes Locals de 2.002 afectava a 
tot tipus d’activitats empresarials, professionals o artístiques, actualment es limita només a 
les grans empreses, entenent com a grans empreses aquelles que tinguin un import net de 
la xifra de negocis (import de facturació (vendes o prestació de serveis), superior a 
1.000.000€, IVA exclòs. 
Per tant, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès veurà afectats els seus ingressos en 
concepte d’IAE. 
 
-IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, grava la propietat els vehicles aptes 
per a la circulació en vies públiques (cotxes, motos, camions...) sigui quina sigui la seva 
classe i categoria. Es basa en unes tarifes que fixen una quota en funció de la potència i 
de la classe i tipus de vehicles. 
L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès no veurà alterats els seus ingressos en concepte 
d’aquest impost. 
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A més dels impostos obligatoris, la llei regula la facultat municipal d’exigir uns impostos no 
obligatoris. Les decisions sobre l’aplicació o no d’impostos potestatius i la determinació 
dels tipus tributaris en tots aquells impostos en els que l’Ajuntament per incrementar-los o 
reduir-los, les prenen els ajuntaments mitjançant les ordenances fiscals, que han d’haver 
estat aprovades i publicades abans de l’inici de l’exercici econòmic en el que s’aplicaran. 
Entre els impostos no obligatoris hi figuren: 
 
- L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
S’aplica en el moment de la transmissió dels terrenys de qualsevol títol o de la constitució 
o transmissió de qualsevol dret real de gaudi o limitatiu del domini dels immobles o dels 
terrenys i grava l’increment del valor cadastral d’aquell sòl (no de la construcció, si n’hi ha) 
des del moment de la seva adquisició fins al de la seva venda, amb un màxim de vint 
anys. No estan sotmesos a aquest impost els béns que tinguin la consideració de rústics a 
efectes de l’impost de béns immobles. 
  
Per tant, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ingressarà noves quantitats en concepte 
d’aquest impost. 
 
- L’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Es tracta d’un tribut indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins 
del terme municipal de qualsevol construcció, instal·lació i/o obra per a la qual s’exigeixi 
obtenir la llicència d’obres o urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no la llicència 
sempre que l’expedició d’aquesta correspongui a l’ajuntament de la imposició. 
 
La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal·lació o l'obra, considerant el cost real i efectiu de l’obra serà el 
pressupost d’execució material que consta a la fitxa de característiques del projecte visat 
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes, quedant-ne fora l’Impost sobre el valor afegit, les taxes, 
preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el 
seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, els honoraris de professionals i el benefici 
empresarial del contractista i les despeses generals. 
  
L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ingressarà noves quantitats en concepte d’aquest 
impost. 
 
 1.c.- Les participacions en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. 
 
Els Ajuntaments, també reben per imperatiu constitucional transferències de l’Estat i de la 
Generalitat, que suposen, com a mitjana, una quarta part dels ingressos dels ajuntaments. 
 
Les transferències incondicionades de l’Estat als ajuntament, s’actualitzen en funció del 
creixement dels ingressos de l’Estat i cada any es concreta en els Pressupostos Generals 
de l’Estat. 
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La legislació d’hisendes locals també estableix els criteris de distribució d’aquesta 
participació entre tots els municipis de l’Estat, criteris que també es concreten cada any a 
la Llei de Pressupostos de l’Estat. Es tracta de criteris objectius, basats en factors que se 
suposa que són indicadors de la necessitat de despesa dels Ajuntaments, principalment la 
població. Les ciutats mitjanes i grans, reben més participació en els tributs de l’Estat per 
habitant que les poblacions petites, fet que obeeix a la consideració que les obligacions i 
els serveis municipals són més onerosos, per habitant, com més gran és la població a la 
que serveixen. 
 
La Generalitat de Catalunya també disposa d’una línia de transferències incondicionades 
als Ajuntaments: el Fons de cooperació local de Catalunya. Els criteris de distribució que 
fixen els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquestes participacions són 
també de caràcter objectiu, en funció dels indicadors de despesa, garantint a cada 
municipi una participació mínima, de manera, que aquesta distribució de fons beneficia els 
municipis petits. 
  
 1.d.- Les subvencions. 
 
D’altra banda, els Ajuntaments, en funció de criteris o de programes determinats que els 
beneficiaris han de destinar a la finalitat concreta per la que s’atorga, poden rebre 
subvenció.  
 
Algunes de les línies de subvenció són: 
 
- El Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC): Prioritza l’establiment d’obres o serveis dels 
municipis petits que pel seu compte no podrien arribar a cobrir el cost de moltes 
d’aquestes inversions. 
  
- La Generalitat contribueix també amb subvencions a finançar escoles bressol municipals, 
tant per crear places de guarderia (subvencions a la inversió) i ajudar a finançar el seu 
manteniment (subvencions de despesa corrent). Les subvencions es distribueixen d’acord 
amb unes ràtios de percentatge per plaça fixades per la normativa de la Generalitat i en 
principi, la Generalitat cobreix una tercera part del cost d’aquest servei. També acostumen 
a finançar-se amb subvencions, totalment o parcialment, amb subvencions finalistes: 
escoles d’adults, ensenyaments artístics, programes de foment de l’ocupació, educació 
ambiental, recollida selectiva de residus, dipòsits municipals de detinguts, programes 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, protecció civil, bombers, 
dispensaris municipals, etc. 
 
Atenent al seu caràcter no s’han comptabilitzat però l’obtenció de les mateixes millorarà la 
vialitat i sostenibilitat econòmica del sector en quant al manteniment de les infraestructures 
i dels serveis mínims necessaris. 
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 1. e.- Els percebuts en concepte de preus públics. 
 
Les activitats o serveis a les que s’apliquen són concurrents amb les privades i la seva 
percepció no és obligada per als ciutadans. 
El seu import ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
Per exemple: l’entrada a la piscina municipal o al teatre, la venda de publicacions de 
l’Ajuntament,... 
L’Ajuntament fins i tot es pot plantejar de fer negoci amb els mateixos. 
 
Atenent al seu caràcter i que s’han de destinar necessàriament al pagament del cost del 
servei prestat, el seu import l’haurem de restar per valorar el cost de la prestació de 
serveis. 
 
 1.f.- El producte de les operacions de crèdit. 
 
Les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens i les societats mercantils 
dependents poden concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt 
com a llarg termini, així com operacions financeres de cobertura i gestió del risc del tipus 
d’interès i del tipus de canvi per tal de finançar les seves inversions així com per substituir 
total o parcialment operacions preexistents. 
 
El crèdit es pot instrumentar mitjançant emissió pública del deute, contractació de préstecs 
o crèdits, qualsevol altra apel·lació al crèdit públic o privat i conversió i substitució total o 
parcial d’operacions preexistents. 
 
Les operacions de crèdit s’ajustaran a les necessitats municipals de cada exercici sense 
que vinguin condicionades pel desenvolupament del sector. 
 
 
2.3. LES DESPESES MUNICIPALS 
 
Dins dels capítols de despesa dels Pressupostos municipals, necessàriament s’hi ha de 
contemplar les despeses corresponents a la prestació dels serveis mínims necessaris, en 
relació al qual, caldrà considerar les despeses que assumeix el sector. 
 
2.3.1.- Dels serveis públics a prestar per l’administració local. 
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 66, s’estableix que el 
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot 
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Per tant, en relació als serveis a prestar per part dels Ajuntaments, aquests vénen 
condicionats per dues variables: 
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 a- Les competències municipals. 
 b- Serveis mínims que s’han de prestar en funció del nombre d’habitants. 
 
2.3.1.1.- les competències municipals. 
 
Els ens locals tenen competències, entre altres, en els àmbits de la sostenibilitat ambiental 
i la gestió territorial, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, dels 
abastaments energètics i de la gestió de recursos econòmics, amb l’abast que fixa la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya així com la legislació sectorial respectiva. 
 
Igualment, el municipi té competències pròpies en les matèries següents: 

a) La seguretat en llocs públics. 
b) L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes. 
c) La protecció civil, la prevenció i l’extinció d’incendis. 
d) L’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la 
gestió d’habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques 
urbanes i la conservació de camins i vies rurals. 
e) El patrimoni historicoartístic. 
f) La protecció del medi. 
g) Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d’usuaris i 
de consumidors. 
h) La protecció de la salubritat pública. 
i) La participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. 
j) Els cementiris i els serveis funeraris. 
k) La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials. 
l) El subministrament d’aigua i l’enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de 
recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals. 
m) El transport públic de viatgers. 
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure, el 
turisme. 
o) La participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb 
l’administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres 
docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la 
participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria. 

 
2.3.1.2.- dels serveis necessaris a prestar. 
 
En el marc de les competències que li són pròpies, cada municipi ha de prestar 
necessàriament uns serveis mínims. 
 
La citada Llei Municipal, (Article 67), estableix uns serveis mínims que s’han de prestar i 
que varien en funció del nombre d’habitants, i que cal tenir en compte, de manera que els 
municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis 
següents: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 
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domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i 
conservació de les vies públiques i control d’aliments i begudes. 
 
Per tant, en l’actual situació i atenent als actuals índex de població no es preveu l’obligació 
de prestar més serveis necessaris a curt termini, però si un cert augment dels ingressos. 
 
2.3.1.3.- del cost de la implantació dels serveis: 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, la legislació vigent imposa als municipis la prestació 
d’uns serveis mínims, que són: Enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària, 
abastament d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació, 
conservació de les vies públiques. 
 
Pel que fa a la resta de serveis mínims a prestar per l’Ajuntament, serveis de cementiri i 
control d’aliments i begudes, la prestació dels mateixos, no va directament relacionada ni 
es veu afectada pel desenvolupament del present sector i a més, el seu cost, en tot cas, 
pot sotmetre’s al pagament de la corresponent taxa. 
 
En relació als anteriors serveis, cal concloure que tal i com s’ha exposat, l’obligació de 
prestar serveis és en funció de la ràtio d’habitants. 
 
2.3.1.4.- del manteniment de les infraestructures i prestació dels serveis. 
 
En quant a la prestació de serveis es pot realitzar de forma directa o indirecta, mitjançant 
les formules previstes en Reglament d’Obres i Serveis de les entitats locals, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny i en alguns casos juntament amb la gestió es 
realitza la corresponent concessió administrativa que inclou el manteniment de la 
infraestructura. 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC. 
Aquesta Modificació no afecta la xarxa d’enllumenat actual, motiu pel qual l’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès no veurà alterades les seves despeses com a conseqüència de 
l’aprovació d’aquesta Modificació. 
 
RECOLLIDA DE RESIDUS. 
Els costos per la prestació del servei de Recollida de Residus d’acord amb el que disposa 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es pot satisfer mitjançant la 
corresponent taxa, de manera que no tindrà major impacte en les finances municipals, o 
en tot cas, l’impacte serà mínim. 
 
SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE. 
La Modificació puntual proposa l’admissió d’uns usos principalment comercials en una illa 
concreta del Pla parcial can Draper, de manera que s’exclou l’ús residencial que 
possibilitava la implantació de 58 habitatges. En conseqüència, el consum d’aigua en 
aquest sector es veurà reduït. 
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L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès no tindrà despeses per aquest concepte. 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM PÚBLICA. 
La Modificació no altera la xarxa de clavegueram actual en l’entorn. 
L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès no tindrà despeses per aquest concepte. 
 
L’ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ I MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES. 
L’Ajuntament no tindrà majors despeses de neteja viària i manteniment dels espais 
públics, atès que les seves superfícies no resulten alterades. 
 
 
2.4. CONCLUSIONS DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
Segons s’ha descrit, l’aprovació de la Modificació puntual que es presenta no representa 
cap despesa d’urbanització ni de manteniment a sufragar per part de l’Administració. 
 
Com s’ha vist, els impactes econòmics i laborals que comportarà el desplegament de la 
Modificació puntual són positius. L’impacte demogràfic suposa una reducció de possibles 
habitants de forma directa, tot i que indirectament pot repercutir en nouvinguts com a 
conseqüència de les noves activitats econòmiques que s’implantin. 
 
Pel què fa als ingressos municipals, el desplegament d’aquesta Modificació puntual 
comportarà la variació de la recaptació d’ingressos en forma d’impostos i taxes. 
Aproximadament, pel que fa a la recaptació de l’IBI, l’Ajuntament deixaria d’ingressar de 
l’ordre de 10.000 € anuals si es compara amb el que recaptaria en el cas que es 
construïssin els 58 habitatges admesos avui dia. No obstant, aquesta pèrdua vindria 
compensada per l’ingrés de quantitats notòries en concepte d’IAE. 
 
Pel què fa a les despeses a càrrec de l’Ajuntament, la Modificació no genera nous costos 
a preveure. 
 
Per tant, queda justificada la sostenibilitat econòmica de l’operació en relació a les 
finances públiques i, vist tot el que s’ha exposat, es conclou la necessitat i conveniència 
d’aprovar i executar la Modificació puntual. 
 
 

  L’Ametlla del Vallès, octubre de 2018. 
L’arquitecte, 

 
 
 
 

Ramon Colomer Oferil 
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