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PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR INDUSTRIAL DE CAN GUILLEUMES 

 

1.- ANTECEDENTS 

El sector Industrial de Can Guilleumes és un sector industrial consolidat gairebé en la seva 

totalitat per industries existents. Originàriament es tractava d’una única indústria dedicada a 

la fabricació de mobiliari de fusta. Quan l’empresa va tancar es van mantenir les edificacions 

però es van dividir en diverses indústries vinculades principalment a la fabricació de mobiliari 

i ceràmica. 

Quan es van aprovar les NNSS de Breda l’any 1991, aquestes van preveure la formulació d’un 

Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial Can Guilleumes. 

L’objecte d’aquest expedient és la redacció del planejament derivat necessari per poder 

desenvolupar i regularitzar la situació del sector. Les premisses de treball són, donat que es 

tracta d’un sector molt consolidat, adequar l’ordenació a la realitat existent i determinar les 

obres necessàries per tal de dotar al sector dels serveis necessaris pel correcte 

funcionament de les indústries existents i les de nova creació. 

 

2.- MARC LEGAL 

El marc legal és: 

- Normes Subsidiàries de Breda (NNSS) aprovades definitivament segons acord de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 26/09/1990 (DOGC 

27/02/1991).  

- Text refós de Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC): Decret Legislatiu 1/2010 

modificat per la Llei 3/2012, la Llei 7/2011 i la Llei 2/2014. 

- Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC): Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Donat que el planejament general de Breda (NNSS) és anterior a la Llei d’urbanisme són 

d’aplicació les disposicions transitòries de La Llei d’Urbanisme (TRLUC) que determinen: 

DT2ª: Règim urbanístic del sòl. 

1.a) El sòl urbà inclòs, en virtut del planejament aprovat d’acord amb la normativa 

anterior a la Llei 2/2002, en polígons d’actuació o unitats d’actuació  i en sectors de 

desenvolupament mitjançant un pla especial de reforma interior o altres tipus de 

planejament derivat té la condició de sòl urbà no consolidat. 

 

Per tant, es tracta d’un sòl urbà no consolidat inclòs en un sector de planejament derivat i 

per tant s’haurà de desenvolupar mitjançant un Pla de Millora Urbana (PMU). 

En referència amb els Plans de Millora Urbana, el TRLUC determina: 

70. Plans de millora urbana. 

6. Els PMU contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, 

degudament justificades i desenvolupades en els estudis plànols i  les normes 

corresponents. 
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7. S’aplica als PMU el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans parcials 

urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65 pel que fa a la 

reserva de sòl. 

Per tant, les determinacions que ha de desenvolupar el PMU són les establertes a l’article 65 

TRLUC, exceptuant els punts 3 i 4. 

65. Plans parcials urbanístics 

1. Els PP tenen per objecte (...) desenvolupar el planejament urbanístic general i contenen 

totes les determinacions pertinents per a l’ordenació detallada dels sectors que abasten 

(...). 

2. a) qualifiquen el sòl. 

b) Regulen els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament 

de llicències. 

c) assenyalen les alineacions i rasants 

d) Defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. (...) 

e) Poden precisar directament les característiques i el traçat de les obres d’urbanització 

bàsiques a que fa referència l’art. 72. (...).  

f) Estableixen les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments 

corresponents i per executar les obres d’urbanització i d’edificació (...). 

g) Preveuen la localització concreta dels terrenys on s’ha de materialitzar, si s’escau, la 

reserva d’habitatges de protecció pública (...). 

La documentació que ha d’incloure el PMU està determinada a l’article 66 del TRLUC. 

66. Documentació dels Plans parcials urbanístics. 

a) La memòria, els estudis justificatius i complementaris 

b) Els plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i, si s’escau, de detall de la 

urbanització. 

c) Les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl. 

d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva 

viabilitat i un informe de la sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 

actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de 

la implantació i manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 

serveis necessaris. 

e) El pressupost de les obres i els serveis. 

f) El pla d’etapes 

g) La divisió poligonal, si s’escau. 

h) La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic 

general sobre mobilitat sostenible.  

i) la documentació ambiental pertinent i, com a mínim, l’informe ambiental. 

 

 

3.- PLANEJAMENT VIGENT 

Les NNSS de Breda aprovades definitivament l’any 1991 determinen, en l’article 153, que 

desplega el sòl urbà, que s’haurà de formular el Pla especial de Reforma interior del Sector 

Industrial de Can Guilleumes, el qual es realitzarà pel sistema de cooperació.  

Les NNSS, a la documentació escrita, no especifiquen els paràmetres urbanístics reguladors 

del sector. Únicament determinen en el plànol 2.5.1, de classificació del sòl urbà, l’ordenació 

del sector establint el seu àmbit, la vialitat, la ubicació de la zona verda i el sòl d’ús industrial. 
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L’ordenació de les NNSS reconeix les indústries existents, així com la vialitat interna del sector 

connectant-la amb la trama urbana. Finalment, qualifica de zona verda un sòl situat a l’est del 

sector i que no està edificat. 

 

                                                       Reproducció parcial del plànol 2.5.1 de les NNSS 

 

Per tal de quantificar els paràmetres urbanístics s’han pres mesures del plànol d’ordenació de les NNSS. 

   NNSS 

Superfície del sector:   42.430,76 m2

Zones verdes:  2.314,23 m2

Vialitat:  7.917,05 m2

Sòl industrial:  32.199,48 m2

 

D’acord amb les NNSS l’índex d’edificabilitat net de la clau Industrial és 1,20 m2st/m2sòl. Per tant, el 

sostre màxim permès seria de  38.639,38 m2st, que es correspon amb una edificabilitat bruta de 0,91 

m2st/m2sòl. 

 

4.- INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT 

4.1. Situació. 

El sector es troba ubicat al sud del municipi al costat esquerra (oest) de la carretera 

d’Arbúcies, prop de la riera de Breda. 

El sector limita al nord amb el sector PP11 Can Guilleumes ja desenvolupat i urbanitzat. Pel 

sud limita amb el sector PP1 Petrunes Guilleumes pendent de desenvolupar. Per l’est amb sòl 

urbà i per l’oest amb el sector PP2 Can Ribas pendent de desenvolupar. 
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4.2. Característiques naturals del territori 

Es tracta d’una zona bastant planera amb lleuger pendent nord-sud on s’ubiquen diverses 

industries.  

Físicament la zona està conformada per l’avinguda Can Guilleumes pel nord i l’oest (que 

connecta amb el municipi veí creuant la riera de Breda), el carrer del Rec del molí per l’est i 

un rec pel sud. 

El sector està edificat gairebé en la seva totalitat.  

 

 

Ortofoto (font Google Earth) 

 

4.3. Usos i edificacions existents 

El sector està gairebé consolidat per naus industrials existents. Es tracta principalment 

d’indústries relacionades amb la fabricació de mobiliari de fusta i de ceràmica. Actualment 

moltes d’aquestes indústries estan tancades. 

Donat que originàriament es tractava d’una única empresa, el sector està conformat per un 

conjunt d’edificacions agrupades sense gaire ordre aparent. Es tracta majoritàriament 

d’edificacions antigues i de qualitat baixa on, en alguns casos, es combinen activitats 

diferents en cada planta. 

Les edificacions estan situades majoritàriament al voltant d’un vial interior al qual s’accedeix 

a través d’un vial estret que connecta amb l’Avinguda Can Guilleumes. L’accés a les indústries 

es realitza principalment des del vial interior que es troba a una cota més baixa que l’avinguda 

Can Guilleumes. Per tant, actualment el front a l’avinguda Can Guilleumes són els darreres 

de les indústries. 
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4.4. Serveis existents 

D’acord amb la informació facilitada pels usuaris, totes les naus disposen de subministrament 

elèctric i d’aigua potable. En quant a la xarxa viària, els  vials existents són privats i estan 

pavimentats parcialment, no disposen de voreres i l’enllumenat viari no està connectat a la 

xarxa d’enllumenat públic sinó que s’alimenta directament de les parcel·les privades. 

El sector PP11 situat al nord del PMU es va desenvolupar i urbanitzar recentment i va 

comportar la urbanització de la part de l’Avinguda Can Guilleumes que dóna front al PP11 i al 

sector industrial de Can Guilleumes. 

D’acord amb la informació facilitada per les companyies i els veïns i d’acord amb la inspecció 

visual, els serveis existents al sector són:  

Subministrament elèctric:  

El subministrament elèctric arriba al sector mitjançant una línia de mitja tensió que discorre 

per sota de l’Avinguda Can Guilleumes fins a una Estació transformadora situada a l’actual 

accés principal al sector. Un cop arribat aquí es distribueix a la resta del polígon mitjançant 

línies de baixa tensió en cable trenat per façana dels edificis o enterrat. 

Hi ha una línia de mitja tensió aèria que creua el sector pel costat est. Aquesta línia està 

soterrada des de l’avinguda Can Guilleumes cap al nord. 

Subministrament d’aigua potable:  

El subministrament d’aigua potable arriba per l’avinguda Can Guilleumes mitjançat un tub de 

D90 que penja d’un tub de D200 que discorre pel carrer Vescomtes de Cabrera. Dintre del 

sector es ramifica en dos ramals que discorren pel vial d’accés al sector. Des d’aquests 

ramals es dóna subministrament a totes les naus existents. 

A l’avinguda Can Guilleumes hi ha diversos hidrants. 

El Pla director preveu una canodada d’abastament d’aigua que discorre pel carrer Vescomtes 

de Cabrera i que continua fins a la carretera d’Arbúcies. 

Clavegueram:  

El col·lector principal del costat oest de Breda bordeja el sector pel seu costat sud. Es tracta 

d’un col·lector no separatiu de D400. 

La recent urbanització de l’avinguda Can Guilleumes disposa de xarxa separativa de 

clavegueram amb un tub de residuals de D600 que connecta amb el col·lector general i un 

tub de pluvials de D600 que va a desaiguar a la Riera de Breda. La xarxa de residuals disposa 

de pous de registre per permetre la connexió de les indústries del sector.  

D’altra banda, pel límit est i sud-est del sector discorre un rec. 

No es té constància que el sector estigui connectat a la xarxa de clavegueram.  

 

4.5. Estructura de la propietat del sòl 

Antecedents:  

L’àmbit del sector estava conformat originàriament per una única indústria amb diferents 

edificacions que quan va tancar es va dividir i vendre a diferents propietaris. L’estructura de 
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la propietat és complexa amb diverses edificacions en propietat horitzontal. A més, els vials 

existents no s’han cedit. 

 

Estructura actual de la propietat: 

L’any 2008 l’empresa Geometric va realitzar un aixecament topogràfic de les propietats 

incloses dintre del sector Industrial de Can Guilleumes. Les dades de les propietats s’han 

extret de l’esmentat aixecament topogràfic i s’han completat amb la informació cadastral. 

Dintre del sector delimitat per les NNSS hi ha 16 propietats d’acord amb la informació de que 

es disposa: 

1 Torres Gou    

2 Inverselva    

3 Diversos propietaris  

(Ceràmiques Sir SA, Carles Alsina Terrades, Josep Viader Batlle) 

4 Diversos propietaris  

(Ernest Callis, Raúl Segarra, Cerabisa, Glòria Martori, Congelados Montseny) 

5 Diversos propietaris  

(Mobles Debra SL, Mobles Adhoc SL, Nelius SL)  

6 Pablo Ortega López  

7 Joan Castro Velasco  

8 Enrique Gómez Sanchez    

9 Julià Fugarolas    

10 Josep M. Samon     

11 Sallar SA   

12 Joan Vilamalla Soler 

13  Roadis 2001 SL    

14 Barcelona Granollers Edificios SL  

15 Teyco 

16 Marco Antonio Medina Moncayo 

 

També hi ha un vial privat compartit entre Nelius SL, Pablo Ortega López, Joan Castro Velasco 

i Enrique Gómez Sanchez (carrer A). 

La resta de vialitat interna privada, d’acord amb la informació facilitada pels propietaris, es 

consideren espais comuns del conjunt dels propietaris. 

 

 

 

5.- PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

5.1. Àmbit del sector 

Les NNSS detallen gràficament l’àmbit del sector. D’acord amb el que preveu l’article 7 de les 

NNSS s’ha ajustat l’àmbit per adequar-lo a la realitat existent  i als límits físics existents.  

Art. 7 NNSS: Interpretació dels documents de les Normes 

7.2. La delimitació del sectors, unitats, zones i sistemes d’aquestes NNSS, podrà ser 

precisada o ajustada pels instruments de planejament que les desenvolupin tot 

respectant les regles gràfiques següents: 

a) No alterar la superfície de l’àrea delimitada en els plànols normatius, en més o menys 

un 5%. 

b) No alterar la forma substancial de les àrees, efectuant els necessaris deguts a: les 

alineacions de l’edificació existent, les característiques topogràfiques i físiques del 
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terreny, els límits de la propietat i/o l’existència d’elements naturals o artificials d’interès 

que ho justifiquin. 

Ajustant l’àmbit a la realitat física existent i l’estructura de la propietat, l’àmbit té una 

superfície de 41.388,46 m2. L’ajust en la superfície del sector és inferior al 5% de la superfície 

de l’àmbit de terminada a les NNSS. 

D’acord amb aquesta delimitació, la superfície de les propietats incloses dins de l’àmbit és 

la següent: 

 

 

Per la determinació de la superfície de les propietats s’ha emprat l’aixecament topogràfic de 

les propietats realitzat l’any 2008 per Geo_mètric, i els plànols d’urbanització de l’Avinguda 

Can Guilleumes. La superfície es correspon amb la superfície de les propietats dintre de 

l’àmbit del PMU. 

FINCA PROPIETARI

SUPERFICIE DE 
FINCA DINS DEL 

SECTOR

COEFICIENT 
PARTICIPACIÓ 
FINCA (%)

1 TORRES GOU 2.719,30 6,57%

2 INVERSELVA 4.518,75 10,92%

3 Divisió horitzontal 3.986,38 9,63%

CERÀMIQUES SIR SA

CARLES ALSINA TERRADAS

JOSEP VIADER BATLLE

4 Divisió horitzontal 2.535,91 6,13%

ERNEST CALLÍS VENTÓS

RAUL SEGARRA SAURI

CERABISA

GLÒRIA MARTORI CAVALLÉ

CONGELADOS DEL MONTSENY

5 Divisió horitzontal 2.620,87 6,33%

MOBLES DEBRA SL

MOBLES ADHOC SL

NELIUS SL

6 PABLO ORTEGA LÓPEZ 630,00 1,52%

7 JOAN CASTRO VELASCO 368,22 0,89%

8 ENRIQUE GÓMEZ SANCHEZ 726,65 1,76%

9 JULIÀ FUGAROLAS 2.772,42 6,70%

10 JOSEP MA. SAMON 1.838,99 4,44%

11 SALLAR SA 6.391,35 15,44%

12 JOAN VILAMALLA SOLER 378,54 0,91%

13 ROADIS 2001 SL 2.926,23 7,07%

14 BARCELONA GRANOLLERS EDIFICIOS SL 1.796,81 4,34%

15 TEYCO SL 1.086,61 2,63%

16 MARCO ANTONIO MEDINA MONCAYO 166,90 0,40%

EC ESPAIS COMUNS 3.255,17 7,86%

CA CARRER A 256,16 0,62%

NELIUS SL

PABLO ORTEGA LÓPEZ

JOAN CASTRO VELASCO

ENRIQUE GÓMEZ SANCHEZ

V VIALITAT 2.669,36 6,45%

TOTAL 41.388,46 100,00%
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5.2. Descripció de la proposta d’ordenació 

La proposta d’ordenació s’adequa a la determinada a les NNSS i es complementa per tal 

d’ajustar-la a la realitat del sector i la seva viabilitat funcional.  

Com ja s’ha exposat, es tracta d’un sector gairebé consolidat en la seva totalitat. Per tant, el 

PMU reconeix la realitat existent tot adequant-la a les prescripcions de les NNSS.  

 

Vialitat: 

El sector està delimitat per l’Avinguda Can Guilleumes pel nord i pel carrer Rec del Molí per 

l’oest que connecta amb el carrer Raval Salvà. Pel Sud hi ha un vial de nova creació que 

formarà part de la ronda oest de municipi. 

La vialitat interna existent consisteix en una vial est - oest de forma en “ese” que dona accés 

a la majoria d’indústries, i al qual s’accedeix a traves d’un vial d’aproximadament 7 metres 

d’amplada que connecta amb l’avinguda Can Guilleumes. 

Les NNSS reconeixen la vialitat existent i la connecten amb la trama urbana. Per fer-ho 

preveuen un nou vial nord-sud que dóna continuïtat al carrer Vescomtes de Cabrera i que en 

el futur connectarà amb la carretera d’Arbúcies a l’entrada del poble a través del sector PP1 

Petrunes Guilleumes. Respecte la vialitat existent dintre del sector, les NNSS la reconeixen 

connectant-la per l’est amb la continuació del carrer Vescomtes de Cabrera i pel sud amb la 

futura ronda oest. Al costat oest preveuen un “cul de sac”. 

Per tal de facilitar l’accés i trànsit de camions, el PMU proposa eliminar el “cul de sac” donant 

continuïtat al vial fins connectar-lo a l’avinguda Can Guilleumes per l’oest. D’aquesta manera, 

es facilitarà la circulació dintre del sector i permetrà accedir al sector des de l’avinguda Can 

Guilleumes per l’oest, el carrer Vescomtes de Cabrera per l’est i per la ronda oest des del 

sud. El vial existent de 7 metres, donades les seves dimensions, es considerarà un vial de 

servei. 

 

Espais lliures: 

El PMU recull l’espai lliure determinat gràficament a les NNSS i que està ubicat a l’est del 

sector amb front al carrer Vescomtes de Cabrera. Aquest tindrà continuïtat en el futur pel 

costat sud quan es desenvolupi el sector PP1 Petrunes Guilleumes.  

 

Serveis tècnics: 

S’ha realitzat una reserva d’espai per a serveis tècnics, especialment la instal·lació de 

possibles Estacions Transformadores. 

 

Aprofitament privat: 

La resta de sòl del sector es qualifica de sòl industrial. Donades les característiques del 

sector i la demanda al municipi, s’ha previst la ubicació d’indústries aïllades de dimensions 

petites. 

El PMU parteix de la premissa que, en principi, es mantindran les indústries existents. Tot i 

això, es preveu que aquestes s’aniran substituint per noves industries que s’adequaran a les 

necessitats edificatòries i tècniques actuals. Aquestes noves edificacions es regiran per la 
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clau d’Indústria petita de les NNSS que preveu indústries aïllades en parcel·les mínimes de 

1.000 m2. També admet l’agrupació de naus entre mitgeres fent possible naus d’uns 300 m2. 

Donades les dimensions i accessos del sector i la demanda del municipi, s’ha considerat que 

aquest tipus d’indústries eren les més adequades. 

 

Quadre paràmetres urbanístics del sector: 

 

   PROPOSTA PMU 

SUPERFÍCIE SECTOR  41.388,46 m2 100,00%

ESPAIS LLIURES  2.318,56 m2 5,60%

VIALITAT  7.899,66 m2 19,09%

SERVEIS TÈCNICS  189,40 m2 0,46%

SÒL INDUSTRIAL  30.980,78 m2 74,85%

 

Aplicant l’edificabilitat neta de la clau industrial establerta a les NNSS de 1,2 m2st/m2sòl, el 

sostre màxim permès és de 37.176,94 m2st, que es correspon amb una edificabilitat bruta de 

0,9 m2st/m2sòl brut.  

 

Alineacions i rasants: 

Per determinar les alineacions i rasants s’han considerat, preferentment, mantenir les rasant 

de les industries i vials existents. 

Pel que fa als vials interns, s’ha partit de la premissa de permetre l’accés a les indústries 

existents però regularitzant les rasants per facilitar la circulació de camions. En aquest sentit, 

i pel que fa a les rasants del vial est-oest en el seu tram central, s’ha prioritzat disposar un 

traçat amb un pendent més o menys continu, eliminant aquells canvis de rasant i pendents 

puntuals forçats, per tal de dotar al sector d’una vialitat est-oest més adequada al trànsit de 

camions. 

Pel que fa a la rasant dels nous vials s’han considerat les rasants del vials exteriors existents.  

 

Cessions: 

D’acord amb la LUC els sòls inclosos en sectors en sòl urbà no consolidat hauran de cedir el 

10% de l’aprofitament urbanístic. 

El projecte de reparcel·lació fixarà l’emplaçament del sòl de cessió. 

 

5.3. Serveis urbanístics i obres d’urbanització 

D’acord amb la Llei d’Urbanisme, el present PMU fa una previsió orientativa dels serveis 

urbanístics i les obres d’urbanització que es concretaran en el Projecte d’Urbanització que 

desenvolupi el present PMU. 

Mentre no es redacti el Projecte d’Urbanització que definirà els serveis a executar, el PMU 

assenyala els traçats indicatius i diàmetres de les xarxes de subministrament d’aigua, 
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electricitat i clavegueram. Aquests paràmetres són orientatius i podran ser ajustats en el 

Projecte d’Urbanització. 

 

Abastament d’aigua 

Tot i que les naus existents al sector disposen de subministrament d’aigua, atès que es 

modifica el traçat dels vials i donada l’obsolescència de la instal·lació, s’ha previst la seva 

substitució. 

El sector preveu el manteniment i/o substitució de les naus industrials existents, així com una 

zona verda. Es considera probable que a la part sud del sector es creïn noves parcel·les 

industrials per substitució de les indústries existents. Es tractarà de naus industrials aïllades 

de petites dimensions. No es preveu per tant, un augment representatiu de les necessitats 

de cabal d’aigua.  

Es preveu la continuació de la canonada de D200 que discorre pel carrer Vescomtes de 

Cabrera i que preveu el Pla director. 

Per abastar el sector es preveu una nova xarxa mallada que connectarà amb la canonada 

prevista al carrer Vescomtes de Cabrera de D200 i amb la canonada existent que discorre 

per l’avinguda Can Guilleumes de D110. La nova xarxa mallada tindrà un D125 i preveurà la 

disposició d’hidrants que permetin englobar tota la superfície del sector. 

 

Sanejament 

Es preveu una nova xarxa de sanejament separativa. 

La xarxa d’aigües residuals seguirà el traçat dels nous vials amb canonades de D400 i es 

connectarà al col·lector general que discorre pel sud del sector. Si s’escau, les indústries amb 

front a l’avinguda Can Guilleumes es podran connectar a la canonada que discorre per 

aquesta avinguda. 

A nivell d’aigües pluvials, els nous vials disposaran d’una xarxa nova i independent que 

recollirà els diferents embornals i escomeses pluvials projectades. La xarxa d’aigües pluvials 

es connectarà al tub de pluvials que discorre per l’avinguda Can Guilleumes o al rec existent 

que discorre pel límit est i sud-est del sector. 

 

Subministrament elèctric 

Les naus existents al sector ja disposen actualment de subministrament elèctric.  Donat que 

el PMU preveu el manteniment de les indústries existents o la seva substitució es considera 

que amb la ET existent està coberta la demanda actual. Tot i això, la xarxa elèctrica s’haurà 

de refer. Serà l’empresa subministradora la que determinarà les característiques d’aquesta 

xarxa i la necessitat, si s’escau, de noves ET. 

El PMU preveu la reserva d’espai per a Serveis Tècnics distribuïts en diferents emplaçaments 

del sector per tal de facilitar la ubicació de possibles noves Estacions Transformadores. 

Es preveu el soterrament de la part de línia de mitja tensió que creua el sector pel costat est. 
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6.- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE LES PRESCRICIONS DE LES NNSS 

La proposta d’ordenació s’adequa substancialment a la determinada a les NNSS, adequant 

l’ordenació detallada als plànols de les NNSS a la realitat existent, i eliminant el “cul de sac”. 

Quadre justificatiu compliment prescripcions NNSS: 

   NNSS  PROPOSTA PMU 

SUPERFÍCIE SECTOR  42.430,76 m2  100,00% 41.388,46 m2  100,00%

ESPAIS LLIURES  2.314,23 m2  5,45% 2.318,56 m2  5,60%

VIALITAT  7.917,05 m2  18,66% 7.899,66 m2  19,09%

SERVEIS TÈCNICS           189,40 m2  0,46%

SÒL INDUSTRIAL  32.199,48 m2  75,89% 30.980,78 m2  74,85%

EDIFICABILITAT NETA  1,20 m2s/m2st    1,20 m2s/m2st    

SOSTRE EDIFICABLE  38.639,38 m2st     37.176,94 m2st    

EDIFICABILITAT BRUTA  0,91 m2s/m2st    0,90 m2s/m2st    

 

 

Desenvolupament urbanístic sostenible 

L’article 3 del  TRLUC defineix el desenvolupament urbanístic sostenible, com la utilització 

racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement 

amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 

culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

Donat que es tracta d’un sector pràcticament consolidat i parcialment en funcionament, la 

proposta d’ordenació s’adequa a la realitat existent. Tot i això i d’acord amb l’informe 

ambiental, s’han determinat i incorporat al PMU les mesures necessàries per preservar i 

millorar els recursos natural i ambientals del sector i el seu entorn. 

 

Mobilitat sostenible 

No és necessari realitzar l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) donat que es 

tracta d’un municipi de població inferior a 5.000 habitants, i el PMU desenvolupa un sector 

industrial de superfície inferior a  5 Ha (d’acord amb l’article 3.2 del Decret 344/06). 
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7.- DETERMINACIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL PLA 

 

7.1. Sistema d’actuació 

El sistema d’actuació determinat a les NNSS és el sistema de reparcel·lació per cooperació.  

El projecte de Reparcel·lació definirà les finques aportades de l’àmbit i els coeficients 

d’aportació als efectes de procedir a l’adjudicació de les finques resultants. D’altra banda, 

repartirà les despeses d’urbanització, d’implantació de serveis bàsics i la seva connexió amb 

la trama urbana. 

Es preveu el desenvolupament del sector en un únic polígon. Tot i això, si s’escau, es podrà 

desenvolupar en diversos polígons. Per fer-ho es seguirà la tramitació establerta per la 

legislació urbanística vigent.  

 

7.2. Pla d’etapes 

L’execució de les obres serà prioritàriament en una única etapa. Tot i això, i donada la situació 

econòmica actual i que es tracta d’un sector en funcionament, es preveu la possibilitat que 

les obres d’urbanització es puguin realitzar en diverses fases.  

 

7.3. El pressupost de les obres i els serveis. 

El pressupost d’execució de les obres d’urbanització es definirà de forma precisa en el 

Projecte d’Urbanització, el qual incorporarà a més de les obres de dins de l’àmbit del sector, 

les necessàries per a la connexió a la trama urbana i infraestructures. 

A efectes del present PMU, en el càlcul estimat del cost de les obres d’urbanització s’ha tingut 

en consideració valors estadístics extrets del document de l’Agencia Tributària de Catalunya 

“Valors bàsics immobles urbans  sòl, construcció i índex correctors. 2014”. També s’han tingut 

en consideració els Pressupostos Tipus 2013 de l’ITEC (Institut Tecnològic de la Construcció 

de Catalunya). S’ha considerat l’ús de despeses estadístiques publicades atès que no es 

disposa d’un projecte d’urbanització específic que determini els costos d’urbanització. 

El cost total de la suma de les obres d’urbanització i d’altres despeses necessàries s’estima 

en 1.854.772,51 €. 

A l’annex 2, Estudi de Viabilitat Econòmica, es detallen millor aquestes despeses.  

 

7.4. Avaluació econòmica i financera 

La Llei d’Urbanisme determina que els Plans de Millora urbana han de contenir una avaluació 

econòmica: 

L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva 

viabilitat i un informe de la sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 

actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de 

la implantació i manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 

serveis necessaris. 
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Avaluació econòmica: 

 

L’objecte de l’avaluació econòmica (o Estudi de la Viabilitat Econòmica) és determinar si, a 

data actual i dins de l’abast i precisió pròpies d’un document de Pla de Millora Urbana, el 

sector industrial de Can Guilleumes de les NNSS de Breda és viable econòmicament atenent 

als seus ingressos i despeses possibles. 

A l’annex 2, Estudi de Viabilitat Econòmica, es detalla el càlcul de la viabilitat econòmica.  

A continuació es reprodueixen, resumits, els valors i conceptes més importants establerts a 

l’annex 2: 

- Ingressos privats previstos per al sector, un cop descomptat el 10% de cessió lliure i 

gratuïta a l’Ajuntament de Breda: 1.967.320,99 €. 

- Despeses totals previstes: 1.854.772,51 €. 

- El rendiment del sector és: 1.967.320,99 € - 1.854.772,51 € = 112.548,47 €. 

Per tant, la conclusió és que el sector és viable atès a que el seu resultat és positiu i amb un 

import de 112.548,47 €. 

 

 

Informe de Sostenibilitat econòmica: 

 

L’article 15 de la Llei del sòl (Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl) determina: 

Art. 15.4. (...) les actuacions d’urbanització han d’incloure un informe o memòria de 

sostenibilitat econòmica, en que es ponderarà en particular l’impacte de la actuació en 

les Finances Públiques afectades per la implantació i manteniment de les 

infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, 

així com de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

 

L’article 59 del TRLUC determina l’abast i finalitat de l’informe de Sostenibilitat econòmica: 

Art. 59: Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 

3.d. L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la 

suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte 

de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 

responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 

implantació i prestació dels serveis necessaris. 

 

Aquest apartat té per objecte justificar que el desenvolupament de present PMU no té un 

impacte negatiu en les finances públiques.  

 

S’ha realitzat un càlcul per determinar les despeses i ingressos estimats que pot generar el 

sector i determinar el seu impacte en les finances públiques. 

 

Despeses 

Per tal de poder valorar l’increment de les despeses aportades a l’Ajuntament de Breda en la 

prestació dels serveis al sector, referides al manteniment i neteja viària i de parcs i jardins, la 

seguretat, enllumenat públic i recollida d’escombraries, s’ha calculat el mòdul de cost 

d’aquest ajuntament per la prestació dels anomenats serveis per metre quadrat. 

Per fer-ho s’han tingut en compte el cost de la prestació dels esmentats serveis l’any 2014, 

que és de 862.418,29 €. Aquestes dades han estat facilitades per l’Ajuntament i es preveu 

que serà equiparable al 2015.  

pag 13/14



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

PLA DE MILLORA URBANA “SECTOR INDUSTRIAL CAN GUILLEUMES”. BREDA.
MEMÒRIA. Aprovació inicial 

REF. 13465
DATA 2/2015 

La superfície de sòl urbà del municipi s’ha calculat en base a les NNSS de Breda, tenint en 

compte els sectors en funcionament. Aquesta s’estima en 832.423 m2. 

Per tant, el mòdul de cost de prestació de serveis és de: 1,0360 €/m2 de sòl urbà. 

Per determinar les despeses del sector s’ha multiplicat aquest mòdul per la superfície del 

sector (41.388,46 m2) amb un cost total de: 42.879,84 € anuals. 

 

Ingressos 

Pel que fa a la valoració dels ingressos tributaris locals, aquests es basen en el tipus de 

gravamen de l’Impost de béns immobles (IBI). D’acord amb la informació facilitada per 

l’Ajuntament el tipus de gravamen pel càlcul de l’IBI és del 0,76%. 

Per a la obtenció del valor de referència sobre el que aplicar el tipus de gravamen pel càlcul 

de l’IBI, s’han dut a terme consultes sobre valors i mètode de càlcul al Servei de gestió 

cadastral del Consell Comarcal de la Selva. S’ha fet un supòsit de que, un cop transformat el 

sector, el 50% del sòl estigui ocupat per edificacions noves i el 50% restant estigui ocupat 

per edificacions antigues amb una antiguitat mitjana de 1965. En base a aquests paràmetres, 

s’obté un valor (sobre el que aplicar el tipus de gravamen pel càlcul de l’IBI) de 7.926.866,29 

€.  

En base a aquest valor, i aplicant el tipus de 0,76%, s’obtenen uns ingressos estimats anuals 

en concepte d’IBI de 60.244,18 €. 

 

Sostenibilitat econòmica: 

En base a les estimacions d’ingressos per tributs locals generats en l’àmbit i el cost de la 

prestació dels serveis, l’impacte net en el pressupost corrent de l’Ajuntament s’estima en 

17.364,34 € anuals.  Per tant, s’estima que l’actuació urbanística generarà un impacte positiu 

en el pressupost corrent de l’Ajuntament. 

 

Breda, febrer 2015 

Georgina Vázquez Utzet i Enric González Duran, arquitectes redactors 
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