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A. Síntesi de la diagnosi 

Tal com s’ha anat definint en la Fase 2, l’Estudi ha realitzat una diagnosi exhaustiva sobre la 

previsió que feia el planejament en matèria d’habitatge i la seva idoneïtat, tant en quantitat 

com en tipologia, en relació a les necessitats actuals i futures que s’esperen per part dels 

habitants de Vallromanes. 

A continuació fem un resum dels principals aspectes a ressaltar detallats per apartats: 

Valoració quantitativa i qualitativa: 

- La quantitat de sòl planificat pel POUM vigent excedeix, de llarg, les necessitats 

d’habitatge que s’esperen per part dels habitants de Vallromanes en el seu horitzó 

temporal. 

- Paradoxalment, aquest sobredimensionament no serveix per a satisfer les demandes 

d’habitatge de determinades tipologies d’habitatge (plurifamiliar, habitatge de 

dimensions reduïdes, assequible...) i per tant caldrà potenciar la creació d’habitatges 

amb característiques diferents. 

- La caracterització de la tipologia d’habitatge que el planejament preveu, ens indica que 

la majoria d’habitatges previstos seran unifamiliars i de grans dimensions en teixits 

urbans de baixa densitat, la qual cosa no s’ajusta qualitativament a les principals 

necessitats de la demanda. 

- La localització dels habitatges de tipologia plurifamiliar (i també d’HPO) es dóna 

únicament concentrats en dos sectors (PMU 1 Ajuntament i PPU-5 Riera de 

Vallromanes) la qual cosa posa en risc les escasses possibilitats d’obtenir habitatges 

d’aquest tipus. 

- La demanda d’habitatge es preveu a un ritme de 17 habitatges/any al municipi, bona 

part dels quals (10-12 habitatges/any) hauran d’ésser habitatges assequibles, ja sigui 

HPO de règim especial o altres fórmules (lloguer social, habitatge dotacional...). 

L’habitatge protegit: 

- Fins al moment, no s’ha engegat cap política social d’habitatge al municipi i no existeix 

una borsa de lloguer social ni un llistat de possibles demandants d’habitatge. 

- En total el planejament aprovat obliga a la construcció de 154 habitatges en règim 

protegit que significa un 75% del total de l’habitatge protegit que el municipi 

necessitaria en període temporal analitzat. 

- Malgrat això, les grans promocions d’HPO previstes, s’inclouen dins dels sectors 

urbanístics amb una previsió de desenvolupament molt improbable i per tant no 

contribuiran a eixugar el dèficit existent a curt termini. 

- És factible una reubicació d’HPO en altres sectors urbanístics que tenen una previsió 

de desenvolupament més probable i mantenen una bona ubicació propera al centre 

urbà i amb una bona coherència amb la tipologia edificatòria del voltant.  
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- El preu màxim de venda d’HPO (general i concertat) és pràcticament el mateix que el 

del mercat lliure i per tant deixa exclosa una gran part de la demanda, de manera que 

no és un producte competitiu per a solucionar els problemes d’accés a l’habitatge de 

bona part de la població. 

- S’ha de considerar altres fórmules com l’Habitatge Dotacional, el lloguer social i en 

certa manera l’HPO de règim especial que podria servir per a una part de la població 

amb problemes d’accés a l’habitatge. 

- Tot i que el POUM vigent admet l’Habitatge Dotacional, no zonifica en quines àrees del 

municipi s’hauria de col·locar de manera que caldrà determinar-les i revisar-ne els 

paràmetres. 

El teixit urbà: 

- La concepció de la trama urbana en forma d’urbanitzacions de segona residència ha 

condicionat sempre l’estructura urbana del municipi (mobilitat, usos, etc.) i la 

distribució dels equipaments i serveis públics. 

- El predomini dels teixits urbans de baixa densitat generen un elevat consum de sòl i de 

recursos. 

- Aquesta tipologia d’urbanització dispersa, lluny de contenir-se, segueix ampliant-se de 

forma injustificada amb la planificació de noves urbanitzacions com és el cas de Can 

Malloles o Can Palauet. 

L’habitatge tipus i la seva tinença: 

- L’habitatge més freqüent a Vallromanes a dia d’avui, és el de tipologia unifamiliar 

d’edificació aïllada en parcel·la de grans dimensions. 

- Aquest habitatge tipus, sol ser de construcció recent (menys de 20 anys) amb acabats 

de bona qualitat i que es conserva en molt bon estat de manera que les necessitats de 

rehabilitació són inexistents. 

- En la major part dels casos aquest habitatge és en règim de propietat, tot i que alhora, 

sol estar pendent de pagament ja que es troba hipotecat. 

- L’habitatge en règim de lloguer, tot i que està en tendència creixent, representava 

l’any 2011 només un 9,5% del total del parc d’habitatges existents. 

El mercat de l’habitatge: 

- El principal factor limitant per a l’accés a l’habitatge actualment és la dificultat per 

aconseguir finançament. 

- Els preus de l’habitatge han caigut sensiblement a Vallromanes però no obstant es 

mantenen una mica més elevats que a municipis de l’entorn tant pel que fa a la 

compravenda com a les quotes de lloguer mensual. 
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- L’habitatge tipus més demandat serà aquell que tingui una quota mensual igual o 

inferior als 600€/mes  (o l’equivalent a un 30% dels ingressos familiars) de manera que 

això es tradueix en habitatges de dimensions reduïdes amb superfícies inferiors als 

100m2. 

- Bona part de l’estoc immobiliari existent, ja sigui de compra o de lloguer, no entra dins 

d’aquests paràmetres econòmics i per tant no és apte per a aquells col·lectius amb 

problemes d’accés a l’habitatge. 

La gestió del sòl: 

- El sistema de gestió de la majoria dels sectors programats pel POUM vigent, amb 

sistema de reparcel·lació per compensació bàsica, fa que el desenvolupament quedi 

supeditat a la voluntat majoritària dels propietaris, voluntat que en un moment de 

bloqueig del mercat immobiliari queda molt paralitzada. 

- La concatenació de diversos sectors urbanístics planificats en el POUM, degut a 

l’existència de lligams i condicionants entre uns i altres (com per exemple el trasllat del 

camp de futbol) fa que s’intueixi impossible el seu desenvolupament en aquestes 

condicions. 

Les persones: 

- El nivell d’ingressos en general es manté elevat i la taxa d’atur és inferior a la mitjana 

de manera que les condicions econòmiques per accedir a un habitatge no són del tot 

dolentes tenint en compte el context socioeconòmic del país. 

- La principal demanda d’habitatge en els propers anys es preveu a partir del col·lectiu 

de població jove en edat d’emancipar-se que a Vallromanes és especialment 

significatiu. 

- Igualment, es generaran noves necessitats a partir de canvis en l’estructura familiar, 

divorcis, famílies unipersonals, monoparentals... que redueixen la ràtio 

d’habitants/habitatge i augmenten la demanda d’habitatges. 

- Qualitativament hi ha altres col·lectius (Població amb problemes de pagament de la 

hipoteca, famílies unipersonals o bipersonals d’edat avançada que viuen a les 

urbanitzacions, habitants de masies o habitatges de grans dimensions) que tot i que no 

incrementaran la demanda d’habitatge en termes absoluts, poden requerir un canvi 

del seu habitatge habitual per un altre més adequat a les seves necessitats i això pot 

incrementar la demanda de determinades tipologies d’habitatge concret. 
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A continuació es resumeixen els principals trets característics en format de DAFO: 

Fortaleses Debilitats Oportunitats Amenaces 

Població jove i en creixement. Necessitat d’habitatge anirà 
en augment. 

Possibilitat d’emprendre 
polítiques socials d’habitatge. 

Èxode d’habitants cap a altres 
municipis. 

Població arrelada. Immigració 
externa poc important i 
interna bàsicament de l'AMB.  

Alentiment del ritme de 
creixement per immigració 
interna i externa. 

Moment de planificar i 
engegar accions per resoldre 
conflictes a curt termini. 

La inacció pot agreujar els 
problemes d'accés a 
l'habitatge. 

Possibilitat d'accés a un 
habitatge. Renda familiar 
elevada i atur baix.  

Manca de finançament. Preus en constant davallada. Preu mitjà de l'habitatge 
superior a municipis propers. 

L'oferta és prou àmplia en 
núm. d'habitatges . 

La tipologia d'habitatge 
existent (90%) és unifamiliar. 

Sectors contemplen habitatge 
plurifamiliar. 

Molts sectors segueixen 
proposant tipologia 
unifamiliar. 

Canvi d'ús de 2ona a 1a 
residència optimitza els 
recursos (sòl, serveis).  

Defectes de planificació en la 
trama urbana (80%) 
concebuda com a 2ª 
residència. 

Enfortir el teixit urbà a través 
del planejament (mixticitat 
d'usos, nous serveis, 
equipaments). 

Mantenir creixement de baixa 
densitat sense infraestructures 
serveis, mobilitat generada… 

El parc d'habitatges és de PB o 
PB+1, majoritàriament nou i 
l'estat de conservació és molt 
bo. 

Els habitatges en molts casos 
són excessivament grans i en 
SNU sense possibilitat de 
divisió horitzontal. 

No es necessita rehabilitació 
ni tenen problemes greus 
d'habitabilitat, accessibilitat… 

La poca adaptació a la 
demanda pot fer caure el parc 
en desús i deteriorar-se a mig 
termini. 

El parc de lloguer està en 
lleuger augment. 

Els habitatges de lloguer són 
només el 9,5% del total. 

Foment del lloguer i lloguer 
assequible, habitatge 
dotacional… 

El preu del lloguer elevat 
enfront a municipis veïns 
expulsa població a altres llocs. 

El dinamisme immobiliari de 
cases d'alt estànding, en els 
anys de creixement econòmic, 
ha generat habitatges de bona 
qualitat en molts dels casos. 

Més de la meitat d'habitatges 
es troben hipotecats i a més 
en moment de bombolla 
immobiliària (preu 
sobrevalorat). Risc 
sobreendeutament. 

Els immobles propietat de 
bancs surten al mercat a preus 
inferiors al preu mitjà de 
l'habitatge i poden oferir 
oportunitats interessants. 

El preu d'habitatges 
particulars es manté elevat i 
en alguns casos per l'import 
hipotecat restant de pagar la 
qual cosa impedeix vendre. 
Risc d'exclusió. 

Demanda d'habitatge (14-
19/any) en els propers anys 
serà constant. 

Població jove i amb menys 
recursos seran els principals 
demandants d'habitatge. 

Possibilitat de desenvolupar 
sectors amb habitatge 
plurifamiliar i habitatge 
assequible. 

Que sectors no incloguin HPO 
o no siguin viables 
econòmicament. 

El planejament inclou sectors 
amb habitatge assequible 
encara per desenvolupar. 

No s'ha fet cap promoció 
d'HPO ni habitatge assequible, 
dotacional… 

El foment de polítiques socials 
d'accés a l'habitatge tindran 
bona acollida entre la població 

El preu màxim de venda d'HPO 
és similar al del mercat lliure i 
el fa un producte poc atractiu. 

Existeix voluntat política 
d'engegar accions de foment 
de l'habitatge assequible. 

L'HPO previst no és entre els 
sectors de desenvolupament 
immediat o propers al centre. 

Fomentar la tipologia de 
Règim Especial podria donar 
resposta a part de la demanda. 

La concatenació de sectors 
impossibilita el 
desenvolupament immediat. 
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B. Objectius i estratègies 

 

Objectius 

Entre els aspectes que es volen afrontar amb l’elaboració del present treball hem de distingir 

aquells que tenen una vocació més genèrica d’aquells que poden derivar en accions gairebé 

concretes. 

Objectius generals (G) 

G-1. Donar coherència al planejament, des del punt de vista qualitatiu, enfront a la 

demanda d’habitatge del municipi mitjançant modificacions puntuals del POUM. 

G-2. Donar resposta a la demanda d’accés a l’habitatge a curt termini. 

G-3. Atendre les necessitats d’habitatge per als creixements endògens, especialment 

d’aquells col·lectius en risc d’exclusió social per raons d’habitatge. 

G-4. Millorar l’aprofitament del sòl ja classificat com a forma de rendibilitzar al màxim un 

bé escàs. 

G-5. Vetllar per la conservació del patrimoni arquitectònic en sòl no urbanitzable evitant 

el despoblament de les masies. 

Objectius específics (E) 

E-1. Reduir el percentatge de producció d’habitatges unifamiliars i potenciar els habitatges 

de tipologia plurifamiliar que serà la tipologia més demandada pels col·lectius amb 

major necessitat d’accés. 

E-2. Potenciar els habitatges de dimensió més reduïda i més ajustada a la demanda real 

(75-100m2). 

E-3. Eliminar impediments al desenvolupament dels sectors. 

E-4. Posar a disposició del mercat sòl apte per a la promoció d’Habitatge de Protecció 

Oficial. 

E-5. Afavorir les condicions del mercat de lloguer. 

E-6. Replantejar la localització de determinats creixements residencials en zones poc 

apropiades. 

E-7. Mantenir l’ocupació de masies i cases rurals en SNU amb mesures com la divisió 

horitzontal en els casos de les edificacions de majors dimensions de forma que sigui 

viable la seva habitabilitat. 



7 

 

Estratègies, i criteris o recomanacions 

 

Reorientació o reformulació del planejament urbanístic 

 El canvi en la tipologia d’habitatge d’alguns sectors (G1, E1 iE2) 

 L’aplicació de mesures de densificació (habitatges plurifamiliars, divisió horitzontal,...). 
(G1, G4, G5 i E7) 

 Planificar sectors amb HPO de Règim Especial, única tipologia amb un preu màxim 

de venda que el farien viable, deixant-lo preparat per al moment en que la 

normalització del mercat de l’habitatge possibiliti de nou la promoció d’habitatge 

públic. (G1,G3 i E4) 

 La concreció d’espais pel sistema d’habitatge dotacional públic. (G1, G3 i E5) 

 Utilització de finques de patrimoni municipal per a la promoció d’habitatge de lloguer 
(G2, G3 i E5) 

 La desvinculació de sectors, actualment amb el desenvolupament programat de forma 
concatenada. (E3) 

 La possible reducció o desclassificació de sectors. (E6) 

 Adaptació de la normativa d’una part de la zona 1. (G1, G4, E1 i E2) 

 L’ús plurifamiliar admès en Masies. (G5 i E7) 
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 C. Propostes 

 

Bases econòmiques per a comprovar la viabilitat econòmica i els increments 

d’aprofitament que resulten de les propostes. 

 

D’acord amb l’anàlisi realitzat, els preus mitjos de venda d’habitatge a Vallromanes són els 

següents: 

 1.900 €/m2 per a l’habitatge unifamiliar (1.900 X 0,90 = 1.710 €/m2st superfície 

construïda) 

 2.100 €/m2 per a l’habitatge plurifamiliar (2.100 X 0,80 = 1.680 €/m2st superfície 

construïda) 

Pel que fa al preu de venda màxim de l’habitatge de protecció oficial de règim general, està 

establert en 1.940 €/m2 en tractar-se d’un municipi inclòs a la zona A. Per les circumstàncies 

actuals del mercat immobiliari, aquest valor és molt poc inferior al de l’habitatge lliure. En 

conseqüència amb tota probabilitat no hi haurà demanda per al preu de venda màxim i 

s’hauria de considerar que una promoció destinada a aquest producte solament pot tenir 

atractiu amb un preu de venda substancialment inferior al de l’habitatge lliure. Els càlculs es 

realitzen amb un diferencial del -25%. 

Pel que fa als costos de construcció s’estipulen els següents1: 

 Habitatge unifamiliar aïllat normal    1.540,21 €/m2st 

 Habitatge unifamiliar prefabricat modular       950,00 €/m2st 

 Habitatge plurifamiliar entre mitgeres    1.232,79 €/m2st 

 Habitatge plurifamiliar en bloc aïllat renda social de PB+2     927,23 €/m2st 

 

Aquests valors de venda i costos de construcció, el valor residual del sòl urbanitzat és el 

següent: 

                                                           
1
 Les dades dels habitatges plurifamiliars i unifamialiar aïllat norma s’han extret del BEC del segon 

trimestre de 2014 mentre que la dada relativa a l’habitatge unifamiliar prefabricat modular  s’ha 
obtingut a partir de les empreses especialitzades. 
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Vv unifamiliar entre mitgeres 1.710,00 €/m2st

Vv plurifamiliar 1.680,00 €/m2st

Vv plurifamiliar HPO 1.260,00 €/m2st

K1 unifamiliar lliure 1,40

K2 plurifamiliar lliure 1,35

K3 plurifamiliar HPO 1,30

Vc unifamiliar entre mitgeres 1.061,72 €/m2st

Vc plurifamiliar 1.091,73 €/m2st

Vc plurifamiliar HPO 927,23 €/m2st

VRS unifamiliar 159,71 €/m2st

VRS plurifamiliar 152,71 €/m2st

VRS plurifamiliar HPO 42,00 €/m2st

VALOR EN VENDA (sup. construïda)

COEFICIENT PER BENEFICI I DESPESES PROMOCIÓ

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ

VALOR RESIDUAL DEL SÒL

 
 
Un altre aspecte a considerar per a dissenyar les propostes que específicament incideixen en la 

promoció d’habitatge dotacional públic és l’expectativa d’ingressos de lloguer en aquesta 

modalitat, ja que cal assegurar la viabilitat econòmica de les actuacions. Per les seves 

característiques, el lloguer d’habitatge dotacional ha d’estar substancialment per sota del preu 

de mercat lliure i tant del propi municipi com dels de l’entorn que també podrien arribar a 

absorbir la demanda exclosa del Mercat de Vallromanes. Aquests preus estan entre 550 i 650 

€/m2 de mitjana considerant l’àrea formada per Montornès, Montmeló, Vilanova del Vallès i 

Vallromanes. Aquest seria el valor de referència per la banda alta. 

L’habitatge de protecció pública de lloguer en règim general i especial a 10 anys està sotmès 

als següents preus màxims: 

HPO lloguer zona A 

- règim general a 10 anys = 8,89 euros/mes/m2 útil  

- règim especial a 10 anys = 7,82 euros/mes/m2 útil  

Si considerem una superfície tipus de 50 m2 els preus/mes que resultarien serien els següents: 

- règim general a 10 anys a 8,89 euros/mes/m2 útil x 50m2 = 444,5 euros/mes 

- règim especial a 10 anys a 7,82 euros/mes/m2 útil x 50m2 = 391,00 euros/mes 

L’habitatge dotacional es planteja per una durada màxima de 5 anys i hauria de ser encara més 

econòmic que l’habitatge protegit. En conseqüència, a efectes simplement de realitzar una 

oferta competitiva el preu màxim de l’habitatge dotacional s’hauria de situar a l’entorn de 350 

€/mes per un habitatge de 50 m2 de superfície útil, desestimant les promocions que no siguin 

viables econòmicament dins d’aquests paràmetres. 

 

 



10 

Propostes 

 

1. Modificació puntual del Pla parcial del sector PPU 4 El Llac  

 

 
 
El sector PPU4 “el Llac” té el Pla parcial aprovat definitivament del que resulta una tipologia 

d’habitatge poc coherent amb les necessitats detectades. Les característiques del sector són 

les següents: 

1. Se situa en continuïtat amb un teixit urbà que està format per blocs plurifamiliars 

aïllats de planta baixa i dues plantes pis amb front a la riera. Per tant no hi hauria cap 

incompatibilitat entre un nou creixement plurifamiliar i el teixit urbà confrontant. No 

obstant, el sector es dedica exclusivament a habitatge unifamiliar en filera. 

2. A través del sector es produirà la comunicació entre el nucli urbà actual i el sector de 

sòl urbanitzable delimitat PPU 5 “Riera de Vallromanes”, al qual el POUM atribueix una 

tipologia d’habitatge plurifamiliar. De no modificar-se l’ordenació del Pla parcial vigent 

del sector  PPU4 “el Llac”, el resultat serà una discontinuïtat del teixit residencial 
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plurifamiliar per interposició d’un edifici d’habitatges unifamiliar de planta baixa, 

planta pis i planta sotacoberta, que dona el tester a la riera (clau R1). 

3. La topografia del sector és ascendent en sentit sud-nord i un desnivell d’uns 7 metres, 

amb la part més baixa a la riera i la més elevada a l’avinguda de Vilassar de Dalt. 

Aquesta configuració permet disposar edificis amb una major alçada a la part baixa 

sense que s’afecti a les agrupacions d’habitatges unifamiliars de la part més elevada. 

4. La profunditat edificable és de 15 metres. En el supòsit de que es produeixi un canvi 

d’edificació unifamiliar a plurifamiliar aquesta dimensió és escassa per a la òptima 

implantació dels aparcaments soterranis col·lectius amb passadís central i places a 2 

costats. Donada la necessitat d’aquest tipus d’aparcament s’haurà de valorar un 

increment de profunditat a 16 metres o possibilitar una major ocupació de planta 

soterrani. 

5. Per la petita dimensió del sector, el sistema d’equipaments comunitaris solament 

disposa d’una superfície de 1.055,80 m2, que limita molt les possibilitats d’implantar-

hi algun ús. A l’escassedat de superfície se li afegeix l’inconvenient de la limitació de 

l’ocupació màxima en planta baixa al 60% de la superfície del solar de tal forma que la 

màxima edificabilitat en planta baixa és de 633,48 m2. La seva posició és al sud del 

sector, en contacte amb el teixit residencial plurifamiliar del nucli urbà. Donat que la 

superfície és del 1,11%, per tant inferior al 5% de la que en conjunt té el sistema 

d’equipaments comunitaris de Vallromanes2 és possible la seva assignació3 al sistema 

d’habitatge dotacional públic amb la finalitat de possibilitar la promoció d’habitatge de 

lloguer assequible. 

6. El POUM modifica el Pla parcial en el sentit d’ampliar el vial del límit est. Aquesta 

ampliació comportarà una reducció de la superfície dels patis privats dels habitatges 

en filera i un increment de les despeses d’urbanització. 

Aquestes característiques permeten plantejar una ordenació en la que l’edificació de l’illa més 

propera a la riera sigui plurifamiliar i amb una major densitat d’habitatges ja que la ràtio actual 

és de 222,20 m2st/habitatge. D’altra banda, la menor rendibilitat de l’ús plurifamiliar i HPO 

s’hauria d’equilibrar amb una major atribució d’edificabilitat. Aquest increment de densitat i 

de sostre edificable requereix una modificació puntual del POUM, que per l’escassa 

complexitat del sector també pot concretar directament la nova ordenació4. L’increment al 

                                                           
2
 La memòria del POUM, pag. 53 i 54, indica una superfície total de sòl inclòs al sistema d’equipaments 

comunitaris de 95.115,5 m2. 

3
 L’article 83 de les NNUU del POUM ja defineixen aquest sistema. 

4
 L’article 33.4 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, del 22 de febrer preveu que per a la 
transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, cal la formulació, la tramitació i 
l’aprovació definitiva d’un pla parcial urbanístic, llevat dels supòsits en què, d’acord amb la llei, 
l’ordenació urbanística detallada s’estableixi per mitjà d’un pla d’ordenació urbanística municipal. 
L’article 58.7 estableix que en el cas dels sectors que és previst de desenvolupar d’una manera 
immediata, els POUM poden establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis 



12 

sector PPU4 “el Llac” es pot realitzar amb una reducció equivalent al PMU 1 “Ajuntament”. El 

nombre d’habitatges incrementat s’avalua en 22 i el d’edificabilitat en 732 m2st. 

 

  

 

2. Reconsideració del sistema d’actuació del sector PPU 5 Riera de Vallromanes i 

reducció de l’àmbit. 

Solament el sector PPU 5 “Riera de Vallromanes” representa més del 20% del potencial total 

d’habitatges del POUM. Amb 290 habitatges previstos i un ritme de producció de 17 habitatges 

any es necessitarien 17 anys per exhaurir el nombre d’habitatges (en el supòsit improbable de 

que no se’n realitzés cap altre a la resta del municipi durant aquest període). Aquestes 

magnituds fan pensar que no està justificat el desenvolupament del sector en una única etapa, 

per això el POUM ja preveu el desenvolupament en un mínim de 2 polígons. 

D’altra banda, el sistema d'actuació del  sector de sòl urbanitzable delimitat PPU 5 “Riera de 

Vallromanes” és el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. La manca de necessitat de 

desenvolupament des del punt de vista quantitatiu és incoherent amb la determinació del 

sistema d’actuació en que la iniciativa és de l’administració, que se sol reservar a aquells 

sectors en que hi ha un interès públic per impulsar el desenvolupament urbanístic i evitar la 

seva paralització. Probablement la determinació del sistema estava basada sobretot en la 

voluntat d’executar els equipaments previstos al sector. Amb la desestimació de la 

transformació urbanística del PMU 1 “Ajuntament” mantenint l’àrea d’equipaments al centre 

decau l’interès d’obtenció urgent dels nous equipaments del PPU 5 “Riera de Vallromanes” i la 

modalitat de cooperació esdevé del tot injustificada. 

                                                                                                                                                                          
d’un pla parcial urbanístic i altres determinacions pròpies d’aquest instrument, sense necessitat de 
tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen expressament. 
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Un cop es canviï la modalitat de reparcel·lació de cooperació a compensació bàsica 

l’ajuntament pot igualment redactar el Pla parcial si ho considera oportú, definint en aquell 

moment els polígons d’actuació equilibrats per al seu desenvolupament gradual. L’avantatge 

de redactar el planejament de forma completa és garantir la coherència de l’ordenació 

proposada amb independència del seu desenvolupament per fases. El canvi de modalitat 

també evitaria reclamacions dels propietaris minoritaris en el sentit del compliment de 

desenvolupament per part de l’administració. En conseqüència, una primera modificació es 

concretaria en el canvi de la modalitat de cooperació a compensació. 

Un altre objectiu de la proposta seria la reducció del sector en aquelles àrees que afecten a 

sòls que no tenen les característiques adequades per ser urbanitzades, especialment la part 

discontínua situada més al nord per sobre de Cal Cabrit, que presenta uns pendents d’entre el 

30 i el 40%5. Aquesta condició no impedeix incloure terrenys que el seu destí siguin espais 

lliures públics, però és possible que amb aquestes característiques no es puguin comptabilitzar 

en els estàndards de cessions i finalment sigui inútil la seva incorporació al sector si la finalitat 

era destinar més sòl a aprofitament a la part més propera a la riera. D’altra banda, la posició 

perifèrica dels espais lliures públics resultants, distanciada dels habitatges plurifamiliars i a una 

cota elevada i d’accessibilitat complicada fan difícil poder justificar que aquest és l’indret més 

adequat per a situar-los.   

La reducció de l’àmbit de 15,03 a 11,55 Ha comportaria, doncs, tres conseqüències: la primera 

una reducció de l’edificabilitat i el nombre d’habitatges, ja que els paràmetres s’aplicarien 

sobre un àmbit inferior, la segona una major seguretat jurídica en l’aplicació del planejament i 

la tercera poder tenir els espais lliures públics en una situació que milloraria substancialment la 

seva utilització al servei dels teixits plurifamiliars que són els que més els necessiten. 

                                                           
5
 L’article 9 de la Llei d’urbanisme estableix que el planejament urbanístic ha de preservar de la 

urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat 
absoluta de creixement dels nuclis existents. 
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Ara bé, la simple reducció de l’àmbit també incidiria en una menor reserva d’habitatge de 

protecció pública. Veient l’índex d’edificabilitat bruta i les densitats d’habitatges del POUM 

vigent es constata que es poden incrementar sense que l’ordenació resultant sigui inadequada 

a les característiques del territori6. Per tant es proposa establir una edificabilitat bruta de 0,35 

m2st/m2 i una densitat de 1 habitatge/100 m2st per a l’habitatge lliure i de 1 habitatge/80 

m2st per a l’habitatge protegit, amb una reserva per a aquesta darrera tipologia del 35% del 

sostre total del sector. 

 

3. Reconsiderar la tipologia i densitat del PMU 3 Cal Pirrot. 

 

El sector de sòl urbà no consolidat PMU 3 “Cal Pirrot” és un àmbit de nou creixement de molt 

baixa densitat en el que es preveu que es realitzi un total de 10 habitatges en parcel·les de 

superfície mínima 1.000 m2, amb un promig de 270 m2st per habitatge. Aquest aprofitament 

de baixa intensitat no sembla adequat ni a la posició central del sector al nucli urbà, en 

contacte directe amb el teixit residencial plurifamiliar, a les necessitats d’habitatge del 

municipi pel que fa a la tipologia, ni tampoc en relació a les càrregues urbanístiques que 

recauran sobre els propietaris (connexió viària amb el vial d’accés a l’escola). També cal tenir 

en compte que la urbanització del vial del costat nord de la riera resol bé la mobilitat de 

vianants i bicicletes, però no hi ha una correcta comunicació per a vehicles, especialment 

perquè el vial del costat sud solament connecta amb el nucli urbà mitjançant guals inundables 

(l’únic pont existent actualment és el de la carretera BP-5002). En aquestes circumstàncies, el 

desenvolupament del PMU 3 “Cal Pirrot”, és una de les alternatives per a millorar la 

connectivitat urbana en sentit est-oest. Si s’amplien els objectius del sector a aquesta connexió 

viària caldrà amb tota probabilitat incrementar l’aprofitament de l’àmbit, ja que dels 10 

habitatges previstos, 2 ja existeixen i un tercer correspondrà al 10% de cessió d’aprofitament 

                                                           
6
 Edificabilitats brutes de 0,20-0,25 corresponen a teixits d’edificació unifamiliar aïllada, de 0,40 a blocs 

aïllats de PB+2 i de 0,60 a teixits plurifamiliars entre mitgeres 



15 

urbanístic, essent el valor de les 7 parcel·les restants el que ha de garantir la viabilitat 

econòmica de l’àmbit. 

Com en el cas del PPU4 “el Llac” es proposa un increment de la densitat i de l’edificabilitat que, 

garantint la viabilitat econòmica, possibiliti un producte immobiliari més adequat a la 

demanda: l’habitatge plurifamiliar lliure i l’habitatge de protecció oficial. Un possible resultat 

de l’ordenació seria l’edificació de blocs aïllats de planta baixa i dues plantes pis alineats a la 

riera en la part est en contacte amb el teixit urbà existent, i habitatges unifamiliars en  

transició cap a les urbanitzacions al nord i a l’oest del sector. Donat que aquest sector i el 

sector confrontant “PMU-1 Ajuntament” tenen el mateix règim de sòl urbà i que actualment la 

línia que els separa no coincideix amb el límit de propietat es pot redelimitar l’àmbit del PMU 3 

“Cal Pirrot” ampliant-lo fins al límit de finca. Amb aquesta ampliació es transvasaria del PMU-1 

“Ajuntament” al PMU-3 “Cal Pirrot” una part de l’increment d’aprofitament. 

 

4. Utilització de finques de titularitat municipal per a la promoció d’habitatges de 

lloguer assequible. 

La proposta de modificació de les condicions del PPU4 “el Llac” ja conté la possibilitat 

d’incorporar els terrenys afectats pel sistema d’equipaments al sistema d’habitatge dotacional 

públic. Una segona alternativa per a dotar de sòl de característiques equivalents a l’habitatge 

dotacional, però sense necessitat de tramitar cap modificació puntual del POUM, és la 

utilització de finques de titularitat municipal per a promoure habitatge de lloguer. 

Així doncs, amb la voluntat d’implementar mesures àgils que permetin l’obtenció, a curt 

termini, d’habitatges destinats a lloguer social es planteja la possibilitat de construir habitatges 

unifamiliars mitjançant la utilització de sistemes constructius econòmics (prefabricats, 

modulars...) en les parcel·les propietat de l’Ajuntament. 

Aquesta actuació permetria, a més, posar en valor un seguit de finques que formen part del 

patrimoni municipal i que per les  seves característiques i fruit de l’actual situació de bloqueig 

del mercat immobiliari són difícilment vendibles. 

L’Ajuntament de Vallromanes disposa actualment de diverses finques on seria possible 

aquesta actuació: 

 Urbanització Can Rabassa (7 parcel·les) 

 Urbanització Torre Tavernera (4 parcel·les) 

 Can Morera Xic (2 parcel·les) 

Alternativament, si es requereix l’aprofitament màxim del sòl de titularitat municipal 

disponible, caldrà valorar si és preferible la modificació de la qualificació urbanística de les 

finques, admetent l’habitatge bifamiliar, encara que això signifiqui una demora en la 

disponibilitat dels habitatges arran del procés de tramitació d’aquesta modificació normativa. 
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Amb un cost aproximat de 950€/m2st aplicat sobre una superfície construïda de 70m2 i unes 

despeses complementàries (moviments de terres, fonamentació, projecte...) de 

30.000€/unitat, el cost total ascendeix a 96.500€/habitatge que significaria una quota de 

lloguer aproximadament de 400€m2/mes per habitatge. 

El producte resultant, malgrat ésser un habitatge unifamiliar aïllat, no és equiparable al 

producte existent en el mercat lliure ja que es tracta d’habitatges de superfície molt inferior 

(70m2) i de característiques ajustades a les necessitats mínimes d’habitabilitat i que s’ajusten 

molt millor a la demanda. 

 

5. Supressió del PMU 1 “Ajuntament”. 

 

La voluntat de mantenir l’àrea d’equipaments i el transvasament d’aprofitament a altres 

sectors implica la supressió de la delimitació del Pla de millora urbana PMU 1 “Ajuntament”. 

Amb la desaparició del Pla el POUM ha d’atorgar la qualificació als terrenys. En aquest cas es 

proposa la incorporació dels terrenys al sistema d’equipaments comunitaris i d’habitatge 

dotacional públic. 

La part oest de l’àmbit, de titularitat privada, s’incorporarà al sector Cal Pirrot per a obtenir-la 

gratuïtament amb la finalitat d’ampliar l’àrea d’equipaments públics. 
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6. Adaptació de la normativa urbanística en un tram del Carrer Vista Alegre per a 

possibilitar la construcció d’habitatge plurifamiliar. 

A l’inici del carrer Vista Alegre hi ha varies finques d’un mateix propietari en derrocades o en 

mal estat. La persistència d’aquestes circumstàncies impedeix que s’obtingui alguna 

rendibilitat de les finques. En conseqüència és probable que en el moment en que s’atenuïn  

les condicions que actualment paralitzen el mercat immobiliari sigui una de les localitzacions 

en què es realitzi una nova promoció d’habitatges. 

La normativa urbanística del POUM vigent per a la clau 1a solament permet l’ús d’habitatge 

unifamiliar amb una façana mínima de 5 metres. Aplicant aquests paràmetres resulta un total 

de 7 habitatges sobre el conjunt de finques. 

 

En coherència amb la diagnosi realitzada i amb la resta de propostes plantejades seria 

convenient facilitar que es pogués realitzar habitatge plurifamiliar de dimensió més reduïda a 

través d’una modificació puntual de POUM que afectaria a l’article 88.6 de les Normes 

urbanístiques en el sentit de suprimir la restricció d’habitatge plurifamiliar que en tota la Clau 

1a solament s’aplica al carrer de Vista Alegre. 

Complementàriament i atenent a les alçades que es permeten a l’entorn immediat, estaria 

justificada una modificació del POUM en el sentit d’establir un nombre de plantes de planta 

baixa i dues plantes pis, configuració que estaria en la línia d’una utilització més racional de 

territori. 

Si aquesta modificació queda integrada en la que també es proposa per al PMU-1 

“Ajuntament”, en la que hi ha una reducció substancial d’edificabilitat, no ha de ser entesa 

com a un increment de sostre edificable o de densitat d’habitatges. 
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En el supòsit de que solament les plantes pis es destinessin a habitatge la superfície construïda 

per aquest ús seria de 485 x 2 = 970 m2st. Aplicant una ràtio de 1 habitatge per cada 90 m2st 

resultarien 11 habitatges (increment de 4 habitatges). 

 

7. Modificació de les normes urbanístiques del Catàleg de masies i cases rurals per 

posibilitar la divisió horitzontal. 

L’article 119 de les Normes urbanístiques del POUM vigent relatiu a la reconstrucció i 

rehabilitació del patrimoni rural estableix el següent: 

La rehabilitació de les masies haurà de respectar el volum edificat preexistent i la 

composició volumètrica original eliminant aquelles addicions que distorsionin la 

volumetria històrica. La divisió horitzontal s’admet per ampliació del programa familiar 

sempre que no s’alterin les característiques originals de l’edificació, es compti amb una 

superfície mínima de 125 m²st per habitatge i es compleixi la normativa reguladora de 

les condicions objectives d’habitabilitat. 

La divisió en propietat horitzontal de les masies únicament s’admetrà en aquelles 

edificacions incloses en el catàleg de masies i cases rurals i amb un límit màxim de 2 

d’habitatges independents per cada una de les mateixes, quan així ho prevegi i amb les 

restriccions determinades en la corresponent fitxa del catàleg. 

Malgrat la previsió del POUM, les fitxes del Catàleg de masies i cases rurals de Vallromanes no 

admeten la divisió horitzontal en cap de les cases.  

El document “Sistematització del planejament urbanístic. Directrius de contingut per al catàleg 

de masies i cases rurals” editat per la Direcció general d’urbanisme planteja que en les 

següents circumstàncies es pot proposar la divisió horitzontal de les masies.  

La divisió horitzontal ha d’estar justificada; pot reconèixer situacions històriques, 

herències o preexistents degudament documentades. S’admet la divisió horitzontal 

només en casos puntuals amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació de les masies de 

gran superfície o per resoldre temes d’herència. 

El catàleg de masies pot admetre la divisió horitzontal de les construccions amb les 

condicions següents: 

a) Que es respecti l’estructura de l’edificació i que aquesta ho admeti sense 

ampliacions. 

b) Sempre que la tipologia ho admeti i mai més de 4 habitatges. 

c) La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del sostre disponible, a raó 

de: 350 m2 per al primer habitatge (principal) i de 150 m2 la mitjana dels 

restants habitatges. Si hi ha més sostre i s’hi vol implantar una activitat 

complementària, requerirà un PEU. 



19 

d) Quan es realitzi sobre edificacions independents, l’espai exterior mantindrà 

l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la col·locació de tanques o elements 

que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

Harmonitzant les dues sistemàtiques la proposta consistiria en permetre la divisió a partir de 

250 m2 de superfície i limitant el nombre màxim a 4. Analitzant les característiques de les 

masies de Vallromanes i aplicant el criteri anterior, l’increment d’habitatges màxim possible 

seria el del quadre següent: 

CODI PLANTES
ACTUALS

m2 

AMPLIABLE

% 

AMPLIACIÓ

m2 

INCREMENT 

HABITATGES

M-01 PB+PP 336,00 10% 369,60 1

M-03 PB+PP 360,00 10% 396,00 1

M-04 PB+PP 350,00 10% 385,00 1

M-05 PB+PP 234,00 15% 269,10 1

M-06 PB+PP 220,00 15% 253,00 1

M-07 PB+PP 264,00 10% 290,40 1

M-09 PB+PP 369,00 10% 405,90 1

M-10 PB+PP 570,00 0% 570,00 1

M-11 PB+PP 846,00 0% 846,00 3

M-12 PB+PP 261,00 15% 300,15 1

M-14 PB+PP 328,25 10% 361,08 1

M-16 PB+PP 220,00 15% 253,00 1

M-17 PB+PP 313,50 10% 344,85 1

M-18 PB+PP 387,14 10% 425,85 1

M-19 PB+PP 735,40 0% 735,40 3

M-21 PB+2P 647,00 0% 647,00 1

M-22 PB+PP 268,00 10% 294,80 1

M-23 PB+PP 476,00 10% 523,60 1

M-25 PB+PP 409,00 10% 449,90 1

M-28 PB+PP 236,24 15% 271,68 1

M-29 PB+PP 226,50 15% 260,48 1

M-30 PB+PP 1.576,00 0% 1.576,00 3

M-31 PB+PP 243,80 15% 280,37 1

M-32 PB+PP 336,16 10% 369,78 1

M-34 PB+PP 388,00 10% 426,80 1

M-35 PB+PP 360,00 10% 396,00 1

M-36 PB+2P 561,50 0% 561,50 2

M-37 PB+2P 1.008,00 0% 1.008,00 3

M-38 PB+PP 328,00 10% 360,80 1

M-43 PB+PP 279,42 10% 307,36 1

TOTAL 38

Sòl no urbanitzable

Quantificació del potencial residencial 

urbanístic POUM Vallromanes

 

 

8. Adequació del model de creixement urbanístic fent-lo coherent amb les 

necessitats d’habitatge. Limitació de noves urbanitzacions de baixa densitat. 

La proposta posa en qüestió aquells sectors  de nova creació,  que ocupen terrenys que encara 

tenen característiques de sòl no urbanitzable i que preveuen novament una tipologia 

d’habitatge en creixement de baixa densitat, la menys indicada per a resoldre la problemàtica 

d’accés a l’habitatge. 
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És el cas de les urbanitzacions de Can Palauet (46 habitatges) i Can Malloles (98 habitatges), 

que a més es troba en discontinuïtat amb la trama urbana consolidada. 

Aquesta actuació passaria per repensar el model i/o desestimar aquestes actuacions en el 

marc d’un futur procés de revisió del POUM. 

A diferencia de les actuacions anteriors, que anaven encaminades a la producció d’una 

tipologia d’habitatge més apropiada a la demanda, la darrera proposta significa la reducció 

d’una tipologia d’habitatge que no s’adequa a les necessitats de la població de Vallromanes ni 

respon a cap altre interès públic. 

A banda de les raons directament derivades d’aquest estudi d’habitatge que serien suficients 

per posar en qüestió el model plantejat en aquestes actuacions urbanístiques, trobaríem altres 

factors (ambientals, de topografia, de risc d’incendi, de consum de sòl, etc.) que fan que la 

seva rectificació no sigui pròpia d’una modificació de planejament sinó que calgui abordar-la 

en el context d’una revisió del planejament general ja que els efectes que se’n deriven van més 

enllà dels seus àmbits d’actuació concrets. 
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Quadre comparatiu entre el planejament vigent i el que resulta de les propostes. 

 

SECTOR edificabilitat
habitatge

núm. habitatges
unifamiliar

plurifamiliar
HPO

plurifamiliar
lliures

dotacional total

Sòl urbà consolidat 135 16 151
Total SUC 135 16 151

Polígon d'Actuació Urbanística
PAU 1 can Rabassa 15 15
PAU 2 can Poal 15 15
PAU 3 Casacuberta ‐ Zamora 2 2
PAU 4 can Corbera 12 12
PAU 5 cal Tàbac 17 17
PAU 6 la Mimosa ‐ can Marxant 10 10
PAU 7 Torre Tavernera 9 9
PAU 8 l'Oasi 3 3
PAU 10 can Malloles 98 98

Pla de Millora Urbana
PMU 1 Ajuntament 6.046 40 32 72
PMU 2 la Joiosa ‐ can Llansó 4.835 15 15
PMU 3 cal Pirrot 3.283 8 8
PMU 4 can Balet (antic PAU 9) 7.048 13 13

Total SUNC 21.212 217 40 32 289

Pla Parcial Urbanístic
PPU 3 can Ganduxer 1 1
PPU 4 el Llac 43 43
PPU 5 Riera de Vallromanes 34.572 114 176 290
PPU 6 can Palauet 10.354 46 46
PPU 7 can Sala Gros 1 1

Total SUD 91 114 176 381

Sòl no urbanitzable 0 0
Total SNU 0 0

Total POUM 87.350 443 154 224 821
habitatge assequible 154 0 154

SECTOR edificabilitat
habitatge

núm. habitatges
unifamiliar

plurifamiliar
HPO

plurifamiliar
lliures

dotacional total

Sòl urbà consolidat 126 27 2 155
Total SUC 126 27 2 155

Polígon d'Actuació Urbanística
PAU 1 can Rabassa 8 7 15
PAU 2 can Poal 15 15
PAU 3 Casacuberta ‐ Zamora 2 2
PAU 4 can Corbera 12 12
PAU 5 cal Tàbac 17 17
PAU 6 la Mimosa ‐ can Marxant 10 10
PAU 7 Torre Tavernera 5 4 9
PAU 8 l'Oasi 3 3
PAU 10 can Malloles 0 0

Pla de Millora Urbana
PMU 1 Ajuntament 332 0
PMU 2 la Joiosa ‐ can Llansó 4.835 17 17
PMU 3 cal Pirrot 5.570 5 12 24 41
PMU 4 can Balet (antic PAU 9) 7.048 13 13

Total SUNC 17.784 107 12 24 11 154

Pla Parcial Urbanístic
PPU 3 can Ganduxer 1 1
PPU 4 el Llac 32 11 22 18 83
PPU 5 Riera de Vallromanes 26.572 108 125 233
PPU 6 can Palauet 0 0
PPU 7 can Sala Gros 1 1

Total SUD 34 119 147 18 318

Sòl no urbanitzable 38 38
Total SNU 38 38

Total POUM 62.141 267 131 236 31 665
habitatge assequible 131 31 162

Potencial d'habitatges del POUM (VIGENT)

Potencial d'habitatges del POUM (PROPOSTA)




