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El procés de transformació de sòl rústic en sòl urbà és un procés complex en el qual intervenen
diverses variables. Per tal de determinar el cost econòmic del procés els factors determinants són els 
costos d’urbanització i despeses derivades ( o complementaries) així com la seva periodificació en el
temps que condiciona les despeses financeres. 
Objectiu: 
L’objecte d’aquest projecte 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. Per tant, l’objectiu és poder 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 d’aplicació en valoracions urbanístiques de sòls
urbanitzables pendents de desenvolupar. També pot ser d’aplicació per determinar el cost
d’urbanització del pla parcial, així com per la realització d’estudis de viabilitat econòmica. 
Mètode treball: 
Per tal d’establir el cost d’urbanització s’han estudiat diversos sectors de planejament desenvolupats.
En base als costos d’urbanització d’aquests sectors s’han extret conclusions per tal de poder 
determinar el cost d’un sector pendent de desenvolupar. 
Fase 1: Estudi de planejament: Anàlisi de 40 plans parcials de diferents tipologies i densitats: tipologia 
del sector, % zones verdes i vial, edificabilitat, densitat, pressupost d’urbanització.  
Els objectius específics: Determinar un preu mig d’urbanització i els factors que condicionen el preu. 
Fase 2: Estudi del Projecte d’urbanització. Anàlisi de 12 projectes d’urbanització: Característiques del 
sector (preexistències, topografia, ubicació,..), paràmetres urbanístics (usos, edificabilitat, densitat, % 
vialitat, % zones verdes), característiques del projecte d’urbanització (xarxa viària, zones verdes, 
xarxes de serveis: clavegueram, aigua, electricitat, gas, il·luminació, ...), pressupost de les obres 
d’urbanització per capítols, obres complementàries (connexions, soterrament de línies, mesures per 
evitar inundacions,...) i altres despeses específiques del sector. 
Els objectius específics: Determinar quin factors determinen el preu de cada capítol del pressupost, 
determinar el preu mig de cada capítol, el pes de cada capítol respecte el total del pressupost, quins 
capítols influeixen més en el cost total i el preu mig d’urbanització. 
Fase 3: Simplificació de les conclusions.  
En aquesta fase s’analitzen les conclusions de l’estudi exhaustiu dels projectes d’urbanització per tal 
de poder simplificar el procés d’obtenció del cost d’urbanització en base únicament als paràmetres 
establerts en el planejament general.  
Els objectius específics d’aquesta fase són: Assimilar els factors que determinen el cost de cada 
capítol amb  els paràmetres urbanístics del pla parcial (superfície, edificabilitat, densitat, tipologia 
edificatòria, vialitat i zones verdes) i altres paràmetres específics simples (qualitat, preexistències, 
orografia, localització,...) i, determinar el cost d’urbanització d’un sector en base a paràmetres bàsics 
de planejament. 
Conclusions: 
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 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. 
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