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Introducció 

 El procés de transformació de sòl rústic en sòl urbà és un procés complex 
en el qual intervenen diverses variables i en el que el seu cost econòmic 
bé determinat bàsicament pel cost de les obres d’urbanització així com la 
seva periodificació en el temps que condiciona les despeses financeres. 

 

 L’objecte d’aquesta tesis és poder determinar els costos d’urbanització 
d’un sector prèviament al seu desenvolupament, i per tant, abans de la 
redacció del planejament derivat i el corresponent projecte d’urbanització, 
de manera que es puguin determinar els costos d’urbanització d’un sector 
a partir d’uns paràmetres bàsics de planejament. 

 

 L’aplicació dels resultats de la tesis pot ser útil per determinar la viabilitat 
econòmica d’un sector en els seus estadis més inicials. També pot ser 
d’aplicació en valoracions urbanístiques de sòls urbanitzables pendents de 
desenvolupar o fins i tot per determinar el cost d’urbanització d’un pla 
parcial. 
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Objectius 

 

 L’objectiu de la tesis és sistematitzar un mètode per poder determinar 
els costos d’urbanització en el procés de transformació del sòl rústic en 
sòl urbà.  

 

 L’objectiu és obtenir un preu real aproximat dels costos d’urbanització 
a partir d’uns paràmetres bàsics deduïbles de la informació que es pot 
obtenir de la documentació del planejament general així com altres factors 
fàcilment deduïbles referents a les peculiaritats del sector. 
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Estat de l’art 

 

 Pel càlcul de les despeses d’urbanització les eines detectades són: 

 

 Revistes especialitzades: EMEDOS: estableix un cost metre lineal de 
vial en funció de la ubicació i ample del vial. No contempla el 
moviment de terres. 

 Bases dades: ITEC: Estableix preus metre lineal de vial en funció del 
tipus de vial i l’ample del mateix. 

 COAC: Càlcul pressupost referència: determina el cost d’urbanització 
de vials en funció si és infraestructura bàsica o complementària. 

 

 Conclusions: els preus obtinguts són molt parcials i és necessari disposar 
d’un projecte detallat per tal de saber les dimensions i longituds de 
carrers, superfícies d’espais lliures, etc. i així poder determinar-ne el cost. 
A més cap d’aquests sistemes tenia en consideració les característiques 
físiques i orogràfiques del sector, així com les preexistències del mateix. 
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Metodologia de treball 

 

 La tesis que s’exposa és el resultat d’un llarg treball de recerca en el qual 
s’han analitzat diversos sectors de planejament en diferent grau de 
profunditat per tal d’extraure’n unes conclusions que han permès 
formalitzar un mètode càlcul del cost d’urbanització d’un sector en base a 
uns paràmetres bàsics. 

 

 El treball s’ha estructurat en 3 fases que es corresponen amb els diferents 
tipus de documents analitzats. Cada fase consta d’una part d’anàlisi de 
documentació i de la determinació d’unes conclusions que permeten 
assolir uns objectius específics de cada fase. 

 

 Fase 1: Estudi del planejament 

 Fase 2: Estudi del projecte d’urbanització 

 Fase 3: Simplificació del procediment 
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Fases de treball: 1 

Fase 1: Estudi del planejament:  

 

 Estudi de 40 plans parcials de diferents tipologies i densitats.  

 

 Anàlisi: 

 Tipologia del sector 

 Percentatge de zones verdes i vials 

 Edificabilitat 

 Densitat 

 Pressupost d’urbanització 

 

 Objectius específics: 

 Determinar un preu mig d’urbanització. 

 Determinar quins factors condicionen el preu d’urbanització. 
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Fases de treball: 2 

Fase 2: Estudi de projectes d’urbanització: Estudi de 12 projectes 
d’urbanització 

 Anàlisi: 

 Característiques del sector: preexistències, topografia, ubicació,... 

 Paràmetres urbanístics: usos, edificabilitat,% vialitat i zones verdes,... 

 Característiques del projecte d’urbanització: xarxa viària, zones 
verdes, xarxes de serveis, obres complementàries,... 

 Pressupost de les obres d’urbanització per capítols.  

 

 Objectius específics: 

 Determinar quin factors determinen el preu de cada capítol. 

 Determinar el preu mig de cada capítol. 

 Determinar el pes de cada capítol respecte el total del pressupost. 

 Determinar quins capítols influeixen més en el cost total. 

 Determinar el preu mig d’urbanització. 
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Fases de treball: 3 

Fase 3: Simplificació procediment: 

 Simplificació el procés d’obtenció del cost d’urbanització. 

 

 Anàlisi: 

 Factors determinen el preu de cada capítol. 

 Pes de cada capítol respecte el total del pressupost. 

 

 Objectius específics: 

 Assimilar els factors que determinen el cost de cada capítol amb els 
paràmetres urbanístics del planejament(superfície, edificabilitat, 
densitat, tipologia edificatòria, vialitat i zones verdes) i altres 
paràmetres específics simples (qualitat, preexistències, orografia, 
localització,...) 

 Determinar el cost d’urbanització d’un sector en base a 
paràmetres bàsics de planejament. 
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Fase 1: Estudi del planejament: Premisses 

Anàlisi de 40 plans parcials de diferents tipologies i densitats.  

 Característiques mostres: 

 Àmbit: entorn Barcelona 

 Ús: residencial 

 Aprovat definitivament després any 2000 

 Executat o en procés avançat 

 Font: Registre de planejament de la Generalitat. 

 

 Dades analitzades: 

 Tipologia del sector 

 Percentatge de zones verdes i vials 

 Edificabilitat 

 Densitat 

 Pressupost d’urbanització 
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Fase 1: Estudi del planejament: Mostres 
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Fase 1: Estudi del planejament. Anàlisi 

Anàlisi i comparació de mostres: 

 

 Homogeneïtzació del pressupost 

 

 1a classificació per:  

 Proximitat a Barcelona: anell 1 o anell 2 

 Superfície sector: superior o inferior a 90.000 m2 

 Densitat: superior o inferior a 40 Hab/Ha 

 

 2a classificació 

 % vialitat 

 % zones verdes 

 Edificabilitat 

 usos 
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Fase 1: Estudi del planejament. Cost urbanització 

 

 

 

 

 

       

               Mitjana: 48,09 
€/m2 

               Forquilla:  

        22,60-81,90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica comparativa amb el cost/m2 sector de les diferents mostres analitzades.  
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Fase 1: Estudi del planejament. Conclusions 

Conclusions fase 1: 

 

 L’anàlisi de les dades i pressupost dels plans parcials no va permetre 
establir un patró per determinar el cost d’urbanització d’un sector. Tampoc 
va permetre determinar quins paràmetres condicionaven el cost 
d’urbanització. 

 Per aquest motiu es va concloure que els costos que apareixien als plans 
parcials possiblement no s’ajustaven a la realitat o bé, que la 
documentació dels plans parcials no era suficient per determinar les 
característiques específiques que condicionaven el cost d’urbanització de 
cada sector. Per tant, es va considerar que era necessari realitzar un 
anàlisi més acurat a partir de l’estudi dels projectes d’urbanització. 
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Fase 2: Estudi dels projectes d’urbanització. Premisses 

Anàlisi de 12 projectes d’urbanització de diferents tipologies.  

 

 Característiques mostres: 

 Conjunt heterogeni 

 Municipis diferents dimensions: 5.000 a 80.000 habitants. 

 Superfície sector diferents: 2 a 20 Hectàrees. 

 Tipologies edificatòries diverses: Plurifamiliars, mixtes i unifamiliars. 

 Font: Ajuntaments i equips redactors. 

 

 Anàlisi mostres: 

 Característiques del sector: preexistències, topografia, ubicació,... 

 Paràmetres urbanístics: usos, edificabilitat,% vialitat i zones verdes,... 

 Característiques del projecte d’urbanització: xarxa viària, zones 
verdes, xarxes de serveis, obres complementàries,... 

 Pressupost de les obres d’urbanització per capítols.  
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Fase 2: Estudi dels projectes d’urbanització. Anàlisi 

Anàlisi: 

 

 Projecte urbanització: 

 Fitxa resum de cada sector: 

 Característiques del sector: preexistències, topografia, ubicació,... 

 Paràmetres urbanístics: usos, edificabilitat,% vialitat i zones 
verdes,... 

 Característiques del projecte d’urbanització: xarxa viària, zones 
verdes, xarxes de serveis, obres complementàries,... 

 

 Pressupost: 

 Homogeneïtzació del pressupost (IPC) 

 Homogeneïtzació de capítols del pressupost. 

 Determinació obres ordinàries i obres complementàries 
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Fase 2: Estudi PU. Capítols pressupost 

 Capítol 1. Enderrocs 

 Capítol 2. Moviments de terres 

 Capítol 3. Clavegueram 

 Capítol 4. Subministrament d’aigua 

 Capítol 5. Telecomunicacions 

 Capítol 6. Xarxa elèctrica 

 Capítol 7. Gas 

 Capítol 8. Enllumenat 

 Capítol 9. Pavimentació 

 Capítol 10. Jardineria 

 Capítol 11. Arbrat 

 Capítol 12. Mobiliari 

 Capítol 13. Senyalització 

 Capítol 14. Seguretat i salut 

 Capítol 15. Obres complementàries 
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Fase 2: Estudi PU. Anàlisi capítols pressupost 

Anàlisi per capítols: 

 

 Costos ordinaris i extraordinaris:  

 Costos ordinaris: aquells comuns a tots els projectes d’urbanització 
amb independència de les seves peculiaritats. 

 Costos extraordinaris: Partides específiques d’un sector. 

 

 Factors que determinen el cost de cada capítol: % vialita, qualitat,... 

 

 Determinació de valors base o unitaris del cost de cada capítol i coeficients 
que representen les diferents peculiaritats de cada sector. 
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Fase 2: Estudi dels PU. Conclusions: Factors 

1. Factors que determinen el preu de cada capítol. 

 

 Enderrocs:  Preexistències 

 Moviments de terres: Superfície vialitat i zones verdes, topografia i 
tipus terreny 

 Instal·lacions: Metres lineals de carrer, complexitat instal·lacions, 
connexions exteriors, tipus terreny 

 Enllumenat: Nombre fanals i qualitat fanals 

 Pavimentació: Superfície carrer, superfície places dures, relació 
vorera/calçada i qualitat vorera.  

 Jardineria i mobiliari urbà: Superfície zones verdes, metres lineals 
carrer, característiques vials i qualitat 

 Seguretat i salut i control de qualitat 

 Obres complementàries: Característiques de les obres. 
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Fase 2: Estudi PU. Conclusions: Pes capítols 

 Capítol 1. Enderrocs: 0,15-4% 

 Capítol 2. Moviments de terres: 10-30% 

 Capítol 3. Clavegueram: 7-16% 

 Capítol 4. Subministrament d’aigua: 2-6% 

 Capítol 5. Telecomunicacions: 1-4% 

 Capítol 6. Xarxa elèctrica: 8-17% 

 Capítol 7. Gas: 0,5-1,5% 

 Capítol 8. Enllumenat: 4-10% 

 Capítol 9. Pavimentació: 20-35% 

 Capítol 10. Jardineria: 0,3-1,2% 

 Capítol 11. Arbrat: 0,15-1,2% 

 Capítol 12. Mobiliari: 0,2-1,3% 

 Capítol 13. Senyalització: 0,4-0,9% 

 Capítol 14. Seguretat i salut: 3% 

 Capítol 15. Obres complementàries: 3-19% 
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Fase 2: Estudi dels PU. Conclusions: Pes capítols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Instal·lacions: principalment clavegueram i electricitat (33%) 

 2.- Pavimentació (28%) 

 3.- Moviment de terres (19%) 
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Fase 2: Estudi PU. Conclusions. Mètode càlcul 

Mètode de càlcul del cost d’urbanització 

 

 Aquesta fase va permetre determinar uns valors i graus que permetien 
calcular el cost de cada un dels capítols dels PU en funció de determinats 
paràmetres i per tant, obtenir un cost total aproximat d’urbanització del 
sector.  

 Problema: Calia introduir masses paràmetres per a poder determinar el 
preu.  

 L’objectiu de la tesi era determinar el cost de l’execució d’un sector 
prèviament al seu desenvolupament i la redacció del pla parcial i el 
projecte d’urbanització. En aquest moment no hi ha un coneixement 
detallat de les característiques de la urbanització. Per aquest motiu es va 
considerar que el mètode de càlcul no era vàlid donat que es requerien 
masses paràmetres per poder determinar el preu.  
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Fase 3: Simplificació del procediment 

 

 Objectiu tesis: Obtenció del cost d’urbanització d’un sector 
prèviament al seu desenvolupament en base a uns paràmetres bàsics. 

  

 Objectiu fase 3: Simplificar el procés de càlcul amb la finalitat 
d’obtenir el cost de l’execució del sector mitjançant la introducció dels 
paràmetres del planejament (superfície, edificabilitat, densitat, 
tipologia edificatòria, vialitat i zones verdes) i d’alguns paràmetres que 
fossin l’expressió de les peculiaritats del sector (qualitat, 
preexistències, orografia i localització). 

 

 Anàlisi: 

 Factors determinen el preu de cada capítol. 

 Pes de cada capítol respecte el total del pressupost. 
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Fase 3: Simplificació del procediment. Factors 

Simplificació de factors que determinen el cost de cada capítol. 

 

 1. Enderrocs: Coeficient de preexistències 

 2. Moviments de terres: % vialitat, % zones verdes, coeficient de 
moviments de terres 

 3. Instal·lacions: Edificabilitat, %vialitat, coeficient de connexions 
exteriors 

 4. Enllumenat: Edificabilitat, % vialitat, coeficient qualitat 

 5. Pavimentació: Edificabilitat, % vialitat, coeficient qualitat 

 6. Jardineria i mobiliari urbà: Edificabilitat, %vialitat, % zones 
verdes, coeficient qualitat 

 7. Obra civil: Edificabilitat, %vialitat, % zones verdes, Coeficient 
moviments de terres, Coeficient qualitat 

 8. Seguretat i salut i control de qualitat 

 9. Obres complementàries: Coeficient obres complementàries 
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Fase 3: Simplificació del procediment. Capítols 
  

 Reduir nombre de capítols agrupant aquells capítols que estaven 
condicionats pels mateixos factors: Es van agrupar el conjunt instal·lacions 
i els capítols de jardineria, arbrat, mobiliari urbà i senyalització. 

 Reduir el pes del capítol d’obres complementàries. Es crea un nou capítol 
d’obra civil i s’incorporen part de les obres complementàries a altres 
capítols.   

 Capítols: 

 1. Enderrocs  

 2. Moviments de terres  

 3. Instal·lacions 

 4. Enllumenat 

 5. Pavimentació 

 6. Jardineria, mobiliari urbà i senyalització 

 7. Obra civil 

 8. Seguretat i salut i Control de qualitat 

 9. Obres complementàries  
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Fase 3: Simplificació: Pes capítols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Instal·lacions (34%) 

 2.- Pavimentació (25%) 

 3.- Moviment de terres (18%) 

 

 

 

 

La transformació del sòl: cost d'urbanització. Autora: Georgina Vázquez 



Fase 3: Simplificació del procediment. Conclusions 

 

 Els treballs d’anàlisi i síntesi de la fase 3 van permetre simplificar els 
factors que determinaven el cost de capítol i establir una correlació 
automàtica de costos d’urbanització en base a uns paràmetres 
automàtics obtinguts  de dades de planejament corregides per 
coeficients relacionats amb les peculiaritats del sector. 

 

 La conclusió del treball és la sistematització d’un mètode de càlcul del 
cost d’urbanització d’un sector en base a uns paràmetres bàsics de 
planejament i d’alguns paràmetres que siguin l’expressió de les 
peculiaritats del sector. 

 

 El mètode permet calcular els cost aproximat d’urbanització d’un 
sector prèviament al seu desenvolupament. 
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Fase 3: Simplificació del procediment. Conclusions 

Paràmetres bàsics pel càlcul: 

Els costos dels diferents capítols del PU es calculen mitjançant: 

 

 - Obtingudes del Planejament: 

 Superfície del sector 

 Edificabilitat 

 % vialitat 

 % zones verdes 
 

 - Establertes segons les peculiaritats del sector: 

 Coeficient de preexistències 

 Coeficient de moviments de terres (orografia) 

 Coeficient de qualitat 

 Coeficient de connexions exteriors (instal·lacions) 

 Coeficient d’obres complementàries 
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Conclusions i aportacions 

 La conclusió del treball és la sistematització d’un mètode de càlcul del 
cost d’urbanització d’un sector en base a uns paràmetres bàsics de 
planejament i d’alguns paràmetres que siguin l’expressió de les 
peculiaritats del sector. 

 

Aportacions 

 Mètode de càlcul per obtenir el cost d’urbanització d’un sector 
prèviament al seu desenvolupament. 

 

 Mètode simplificat que calcula el cost mitjançant la introducció d’uns 
paràmetres de planejament i d’unes opcions preestablertes referents 
a les característiques del sector.  

 

 Mètode de fàcil aplicació i que no requereix un gran coneixement del 
sector.  
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Conclusions i aportacions 
 

 Dades de planejament. 

 Són dades d’aplicació immediata i automàtica donat que són 
paràmetres que defineix el planejament general. 

 En base a aquests paràmetres de planejament, el mètode de càlcul fa 
assimilacions amb factors i valors que determinen una part del cost. 

 

 Coeficients relatius a les peculiaritats del sector 

 Per tal d’introduir les peculiaritats de cada sector que condicionen el cost 
d’urbanització del sector s’han determinat diferents coeficients que 
representen diferents casuístiques. 

 Cada coeficient presenta diferents opcions que són representatives de 
factors que condicionen el cost. La determinació de les diferents 
casuístiques permet simplificar la introducció de les dades i factors 
que determinen el cost. 

 En base a aquests coeficients el mètode de càlcul fa assimilacions amb 
valors que determinen part del cost d’urbanització. 
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Conclusions i aportacions 
 

 Coeficient de preexistències 

 

 Opcions: 

 1: sector sense preexistències o sector on tan sols es preveu una petita 
demolició de paviment, tanca o cuneta. 

 2: sector on hi ha alguna preexistència més important, com pot ser alguns 
coberts, tanques o paviments. 

 3: sector on es preveu l’enderroc de diversos elements com ara paviments, 
murs, tanques, alguna edificació i alguns coberts. 

 4: sector on hi ha moltes preexistències a enderrocar tals com edificacions, 
tanques, recs, basses, paviments i qualsevol altre tipus d’obra de fàbrica. 
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Conclusions i aportacions 
 

 Coeficient de moviments de terres (orografia) 

 Opcions: 

 1: sector amb la topografia plana o amb un lleuger pendent on pràcticament 
no s’han de fer moviments de terres. 

 2: sector on el terreny presenta una lleu pendent o està format per dues 
plataformes separades per un marge i on caldrà realitzar alguns moviments de 
terres per regularitzar la topografia. 

 3: sector amb una orografia irregular que comporta un terraplenat o 
desmunt generalitzat; sectors compostos per més de dues feixes; o sectors 
adjacents a un riu que comporta la realització de tasques importants del capítol 
de moviments de terres. 

 4: sectors amb una orografia molt irregular, o format per nombroses 
plataformes separades per marges, on es preveu l’excavació, el terraplenat i el 
transport de terres dins del sector i obres derivades de la proximitat d’un riu. 
També s’hi poden incloure aquells sectors amb una orografia com la descrita en 
la situació 2, però en els que el terreny és de pedra. 
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Conclusions i aportacions 
 

 Coeficient de qualitat 

 Opcions: 

 1: sector de baixa qualitat, vorades de formigó o similar, voreres a base de llit 
de formigó, habitualment de baixa edificabilitat i situat en un poble petit amb 
pocs recursos. 

 2: sector de qualitat mitja o baixa, amb vorades de formigó prefabricat i 
voreres de panot o similar, de baixa edificabilitat i situat en un poble de tamany 
petit (habitualment entre 5.000 i 15.000 habitants). 

 3: sector de qualitat mitja o alta, habitualment situat en una ciutat de tamany 
mitjà. El sector sol incloure paviments diferents del panot i zones verdes 
pavimentades (places, rambles, etc.). També es pot tractar de sectors situats en 
pobles petits però que exigeixin qualitat als projectes d’urbanització. 

 4: sector de qualitat alta, habitualment situats en ciutats de tamany gran. 
També es pot tractar de pobles petits amb molta qualitat (per exemple Sant 
Andreu de Llavaneres). Solen incloure diversos tipus de paviments, la vorada sol 
ser de granet o en tot cas diferent del formigó prefabricat, i les zones verdes 
solen estar pavimentades i tenir un caràcter preferentment urbà (places dures, 
rambles, etc.). 
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Conclusions i aportacions 
 

 Coeficient de preexistències 

 

 Opcions: 

 1: sector sense preexistències o sector on tan sols es preveu una petita 
demolició de paviment, tanca o cuneta. 

 2: sector on hi ha alguna preexistència més important, com pot ser alguns 
coberts, tanques o paviments. 

 3: sector on es preveu l’enderroc de diversos elements com ara paviments, 
murs, tanques, alguna edificació i alguns coberts. 

 4: sector on hi ha moltes preexistències a enderrocar tals com edificacions, 
tanques, recs, basses, paviments i qualsevol altre tipus d’obra de fàbrica. 
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Conclusions i aportacions 
 

 Coeficient de connexions exteriors (instal·lacions) 

  

Opcions: 

 1: sector amb cap connexió exterior a realitzar. Instal·lacions a peu de sector. 

 2: sector amb poques connexions a realitzar. 

 3: sector amb algunes connexions exteriors a realitzar o amb una sola 
connexió important. 

 4: sector amb moltes connexions exteriors a realitzar o molt importants i que 
suposen un cost important respecte el pressupost general. 
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 Coeficient d’obres complementàries 

 

 Opcions: 

 1: sector on no es preveuen obres complementàries. 

 2: sector on es preveuen algunes obres complementàries de poca 
importància en relació al conjunt del sector (pavimentació d’un tram de carrer 
fora de l’àmbit, trasllat d’un element cultural, etc.). 

 3: sector on es preveuen diverses obres complementàries d’una importància 
major en relació al conjunt del sector (construcció d’una bassa, urbanització 
d’un carrer fora del sector, instal·lacions fora del sector, etc.). 

 4: sector on es preveuen moltes obres complementàries que poden suposar 
fins el 20% del cost total de les obres d’urbanització (una combinació de les 
obres esmentades al punt anterior, manteniment de les obres, construcció de 
ponts o canalitzacions, etc.). O bé grans obres civils d’ús general. 
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 Càlcul del cost d’urbanització 

 La sistematització del mètode de càlcul permet calcular el cost 
d’urbanització d’un sector per mitjà de la introducció de les dades 
bàsiques de planejament i la introducció de les casuístiques pròpies de 
cada sector per mitjà d’unes opcions preestablertes que determinen i 
caracteritzen les peculiaritats del mateix. 

 La comprovació de la fiabilitat del mètode s’ha posat en pràctica per mitja 
de l’aplicació del mateix en els sector estudiats comparant els resultats del 
cost real d’urbanització respecte el valor obtingut amb el mètode. 

 A continuació es mostra l’aplicació del mètode de càlcul i la seva 
comparació amb el cost real d’urbanització. 
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