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1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI   
 

L’objectiu principal d’aquest estudi és el d’analitzar l’evolució dels costos d’urbanització 

ocorreguts en els darrers 25 anys, així com, els canvis en els paràmetres d’urbanització i els 

estàndards urbanístics aplicats. Cal tenir present, que en la darrera dècada s’han produït 

moltes modificacions legislatives que afecten a les característiques de les infraestructures de 

serveis urbans i a la pròpia morfologia urbana dels nous sectors d’urbanització (veieu fig.4), 

fruit de la bonança econòmica i de l’augment del nivell de vida dels ciutadans. La llei 

d’urbanisme i el seu reglament, el codi d’accessibilitat, la normativa contra incendis, el Real 

Decret 1955/2000 d’instal·lacions d’energia elèctrica, el reglament electrotècnic per a la 

baixa tensió, el codi tècnic de l’edificació (CTE), les lleis de mobilitat, i altres normes o 

manuals de bones pràctiques, en són una mostra. En aquest marc evolutiu, es tracta de 

determinar els canvis en els nivells d’urbanització i quantificar l’increment dels costos de la 

urbanització associats a la millora dels serveis urbans. 

Un segon objectiu és el d’identificar les noves infraestructures establertes i els nous 

conceptes ambientals aplicats, juntament amb el seu grau de normalització i 

homogeneïtzació per a les diferents parts del territori català. El poder disposar de dades de 

la totalitat dels àmbits funcionals territorials de planejament, o vegueries, ens dona una visió 

molt àmplia dels diferents criteris d’aplicació dels nous estàndards i de les singularitats 

territorials. 

Per a desenvolupar aquests objectius es proposa correlacionar els costos globals de la 

urbanització i les partides de les noves incorporacions urbanístiques, amb variables 

explicatives de la variació dels costos unitaris, per tal de poder extreure’n certes “lleis” 

explicatives dels comportaments del cost unitari.  

Finalment, també s’han analitzat les demandes econòmiques de les empreses gestores de 

serveis urbans per a la connexió de les seves xarxes de distribució. Per tal d’entendre els 

seus criteris de valoració i a la vegada poder valorar la equitat de les seves demandes amb 

criteris dimensionals i territorials. 

Per a portar a terme l’estudi, s’han analitzat, per una banda, 23 sectors d’urbanització 

executats per l’INCASOL entre el 1980 i el 1986, i recollits en l'estudi “Anàlisis i avaluació 

dels costos de la urbanització d'algunes actuacions urbanístiques de ciutats catalanes” de 
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MIRÓ (1986), així com les publicacions sobre estàndards d’urbanització publicats per 

INCASOL (1985), GUILEMANY & ALABERN (1988) i de ALABERN, GUÁRDIA, 

GUILEMANY & HERRERO (1988). Per altra banda s’han analitzats 73 sectors d’urbanització 

de les Àrees Residencials Estratègiques (AREs) projectats per diferents equips de treball i 

supervisats per l’INCASOL el 2009. Aquestes actuacions han estat dissenyades sota els 

criteris o estàndards d’urbanització publicats per INCASOL (2007, 2008a i 2008b). 

2. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI   

2.1. L’increment del cost d’urbanització és paral·lel a l’increment del preu 
de l’habitatge 

El cost de l’habitatge en els darrers vint-i-cinc anys ha augmentat 13,4 vegades en el 

període entre el 1986 i el 2007. Com que l’increment de preus segons l’IPC només ha 

augmentat 1,5 vegades des del 1986 al 2007 (veieu fig.1), l’increment relatiu del cost de 

l’habitatge és de 8,9 vegades. 

 

 
Figura 1. Evolució del preu mitjà de l’habitatge de primera ocupació a l’estat espanyol, comparat 

amb l’augment del increment de preus al consum (IPC).  
(Font: Sociedad de Tasación, S.A.) 

 

Seguint la mateixa tendència que l’habitatge, els costos d’urbanització han augmentat 9 

vegades en els últims 25 anys, passant d’un cost unitari d’urbanització de 16,33€/m2 de 
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sostre al 1986 a 148,36€/m2 de sostre al 2009. Per tant, es pot afirmar que els costos 

d’urbanització, respecte del total de l’operació urbanística amb habitatges inclosos, 

segueixen mantenint el mateix percentatge de cost respecte del total de l’operació 

malgrat l’increment del preu de l’habitatge.  

2.2. Un canvi en el model d’urbanització 

També s’ha pogut comprovar que en el període de temps estudiat (1986-2009) s’ha produït 

un canvi en el model de ciutat que es projecta en els plans de desenvolupament 

urbanístic.  

És important apuntar que, a part de l'increment dels estàndards urbanístics, la morfologia de 

les actuacions de les AREs de 2009 ha variat sensiblement respecte la morfologia dels 

projectes de la dècada dels anys vuitanta impulsats per l'INCASOL. Les AREs han estat 

dissenyades sota el segell de la sostenibilitat i el medi ambient i centrades en que els espais 

públics i, especialment, els espais verds tinguin una importància significativa. En canvi, les 

actuacions urbanístiques del període 1980-1986, que es caracteritzaven per utilitzar els 

espais residuals com a zones verdes, ajustant-se al mínim al nivell de cessió requerit per la 

normativa, i buscant el mínim cost en el producte sòl-sostre (veieu fig.2). 

 

 
Figura 2. Comparativa entre sectors d’urbanització promoguts per l’INCASÒL  

l’any 1986 i el 2009. Plànol d’ordenació urbana.  
(Font: INCASOL (1992a) i Departament de política territorial i obres públiques. (2010)) 
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Figura 3. Evolució dels estàndards d’urbanització entre l’any 1986 i el 2009.  

(Font: PMU Mataró, 2005) 

No obstant l’obertura dels espais lliures, el sistema s’ha compensat amb un increment de la 

densitat edificatòria. Una de les grans diferències dels sectors AREs de 2009 amb els 

sectors residencials de 1986 és la major densitat aconseguida a través d'un increment en la 

edificabilitat bruta (22%). Això s’ha aconseguit amb un increment de l'alçada mitjana dels 

edificis, per tal d'aconseguir valors d'edificabilitat neta un 103% superior als de 1986 i la 

reducció de la superfície dels habitatges, que el 2009 són un 26% més petites (veieu fig.4). 

 

Figura 4. Evolució dels paràmetres de l’edificació entre el 1986-2009. 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 5. Evolució dels paràmetres d’ordenació urbana entre el 1986-2009.   

(Font: Elaboració pròpia) 
 

En aquest sentit s’ha observat: 

1. Es produeix una densificació del teixit edificat: 

 Es duplica l’alçada edificatòria. 

 Disminueixen un 26% les dimensions de l’habitatge que passa de 144 m2 a 

107 m2 de mitjana (veieu fig.4). 

 La densitat residencial passa de 41,6 habitatges/hectàrea el 1986 a 63,54 

habitatges/hectàrea el 2009 i augmenta en 21,9 habitatges/hectàrea de sòl 

brut (53% d’augment) (veieu fig.4). 

2. Es produeix un augment dels sistemes enfront de les zones 

 El sòl privat disminueix del 46% el 1986 al 27% el 2009. 

 Les cessions d’espai públic (carrer, verd i equipaments), passen del 54% de 

cessió el 1986 al 73% el 2009, és a dir, s’incrementa en 19 punts (37% 

d’augment) (veieu fig.5). 

3. Els parcs i els espais oberts adjacents als sectors residencials s’incorporen als 

sectors d’urbanització. Aquests espais poc urbanitzats, juguen un paper de transició 

entre la ciutat i l’entorn natural, convertint-se en alguns casos en connectors 

biològics urbans.   

4. La llei de mobilitat sostenible ha transformat l’espai públic mitjançant la creació 

d’itineraris per als diferents modes de transport i l’exigència d’unes reserves per 

aparcament de bicicletes, de motocicletes i d’automòbils, molts d’ells en superfície. 

S’incrementa l’amplada mitjana de viari que passa de 11,50 m a 15,36 m. Aquesta 

transformació implica un augment del 35% (veieu fig.5). 
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2.3. L’aparició de noves xarxes i partides d’urbanització 

De l’anàlisi comparativa entre els serveis urbans ofertats en els projectes de l’INCASOL el 

1986 i els ofertats pel mateix INCASOL en els projectes de les AREs del 2009 (veieu fig.21) 

observem els següents canvis: 

1. Hi ha un canvi en la natura del sector urbanitzat. El 1986 es tractava d’urbanitzacions 

que representaven una extensió conurbada de la ciutat, és a dir, el sector estava 

enganxat a la ciutat existent. El 2009, en canvi, es tracta, en uns casos, de sectors 

aïllats del conurbat, amb els conseqüents costos de connexió; i en altres casos, es 

tracta d’una transformació de sectors urbans en la que apareix el concepte 

d’enderroc que incrementarà el cost de la urbanització.  

2. En el sistema de vialitat s’incorpora el mobiliari urbà com un element amb prou 

entitat com per a ser considerat a part. A més és de destacar l’aparició de la 

semaforització com un element incorporat a la urbanització. 

3. En el sistema de telecomunicacions el canvi més significatiu es que apareixen 

diferents operadors i per tant hi haurà més canalitzacions (veieu fig.6). Encara que 

en el nostre cas d’estudi això no és objecte d’anàlisi específic. 

4. En la partida del cicle de l’aigua cal destacar que el sanejament ara ja no es unitari 

sinó que és un sistema separatiu i s’han separat les canalitzacions de les aigües 

pluvials de les aigües residuals (veieu fig.6). A més s’ha incorporat de forma 

normalitzada la xarxa de reg per a l’arbrat i jardins.  

5. En el cicle d’energia encara no s’han incorporat els elements de les energies 

renovables. El canvi més qualitatiu vindrà donat per les exigències de normatives 

que encariran especialment el servei d’electricitat, tal com s’analitzarà posteriorment. 

6. En el cicle de residus, que es concreta en el servei de recollida de residus, aquest va 

associat a la incorporació de dipòsits de contenidors enterrats com a nou concepte 

a imputar a la urbanització. 

7. Les partides pròpiament mediambientals, ja incloses implícitament en els serveis 

anteriors, s’expressen explícitament en tres partides que són: la introducció del cicle 

de residus, diverses partides agrupades sota el concepte de medi ambient i majors 

exigències en la gestió de l’obra que es concreten en seguretat i salut i control de 

qualitat. Les partides específiques de medi ambient són: impacte acústic, qualitat 
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d'aqüífers, contaminació del sòl, gestió de residus, protecció civil, patrimoni cultural i 

arqueològic, impacte agrari i mesures correctores.  

 
 

Figura 6. Increment del nombre de xarxes entre les Xarxes de Serveis dels Projectes 
INCASOL el 1986 i les Xarxes de Serveis de Projectes AREs (2009). 

(Font: Elaboració Pròpia) 
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2.4. Un canvi en les característiques de les xarxes de serveis urbans 

En l'anàlisi detallada de l'evolució individual de cada servei es constaten els canvis 

següents: 

 La xarxa elèctrica de baixa tensió passa de ser dissenyada segons una estructura 

arbòria en els projectes del 1986 a ser-ho de forma mallada en les AREs de 2009. 

Anàlogament el subministrament elèctric als transformadors de mitja a baixa tensió 

també es realitza de forma mallada. En aquest estudi no s’han analitzat les 

característiques de la xarxa d’alta tensió, ni la distribució de les subestacions 

elèctriques d’alta tensió.  

 El ferm no experimenta variació en el disseny, però si en les dimensions: el carrer 

augmenta d'amplada (d'11,50 m a 15,36 m). Per altra banda, el percentatge de viari 

en les actuacions urbanístiques disminueix respecte el sòl brut (-10%). 

 La xarxa de sanejament es desdobla: es passa d'una xarxa unitària a una 

separativa. El desdoblament no implica el doble de canonades, sinó que el 

paràmetre d'eficiència de la xarxa de sanejament (m.servei/m.viari) s'incrementa en 

un 67,28%. Es crea una regressió amb els tots els paràmetres d'eficiència de les 

diferents AREs, obtenint un pendent de 1,57 m.servei/m.viari. 

 La situació de les AREs, en àrees adjacents o envoltades de sòl urbà consolidat 

compliquen les tasques d'enderrocs. El major nombre de preexistències fa encarir 

les tasques d'acondicionament del terreny. 

 La xarxa de telecomunicacions ha de donar pas a un major nombre de 

canalitzacions, dons ha augmentat el nombre d'operadors de telecomunicacions en 

el període de temps considerat. 

 La xarxa d'enllumenat públic ha deixat d'utilitzar làmpades de vapor de mercuri per 

utilitzar majoritàriament làmpades de vapor de sodi d’alta pressió. 

 La xarxa d'abastament d'aigua té el mateix disseny en els dos grups de projectes 

considerats, però ha canviat el material de les canonades, per intentar abaratir-ne el 

cost. S'han substituït les canonades de fibrociment sobretot i de fossa per les de 

PEAD. 
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Figura 7: Comparativa de l'evolució de les diferents xarxes de serveis a través de la comparativa 
de les seves seccions transversals, el 1986 i el 2009. (Font: Elaboració Pròpia) 
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2.5. Evolució dels costos d’urbanització segons les noves partides associades 
a les xarxes de serveis 

 

Al llarg d’aquest estudi s’han identificat les diferents components dels costos d’urbanització a 

les àrees residencials estratègiques i s’han establert quatre grups de partides 

pressupostàries que representen les diferents necessitats de finançament de les prestacions 

dels serveis urbans: 

1. Les infraestructures de serveis urbans: són les xarxes de subministrament dels 

diferents serveis urbans, que la llei d’urbanisme exigeix per tal de convertir una 

parcel·la en solar i, així, poder exercir el seu dret a edificar. Representen el 

finançament clàssic de les xarxes de subministrament dels serveis urbans. 

2. Els aspectes mediambientals i de seguretat i salut: són noves càrregues introduïdes 

per les polítiques de sostenibilitat i per l’augment de la qualitat de vida, 

majoritàriament s’apliquen a l’interior de l’àmbit del sector: impacte acústic, qualitat 

d'aqüífers, contaminació del sòl, gestió de residus, protecció civil, patrimoni cultural i 

arqueològic, impacte agrari i mesures correctores. Representen el finançament dels 

conceptes associats explícitament a la sostenibilitat ambiental. 

3. Les  connexions amb la trama urbana i obres especials dels serveis urbans: són 

noves càrregues vinculades a obres especials requerides pels municipis on 

s’ubiquen els sectors d’urbanització, associades en general a la urbanització de 

parcs i espais oberts, o a infraestructures generals dels municipis, majoritàriament 

exteriors a l’àmbit del sector. Representen la millora infraestructural dels sistemes 

urbans que afecten el finançament del municipi. 

4. Les connexions a les infraestructures generals de les gestores de serveis urbans: 

són noves càrregues vinculades a les infraestructures generals de serveis urbans 

gestionades per diferents empreses publiques i privades. El finançament d’aquestes 

infraestructures situades a l’exterior de l’àmbit del sector ve determinat per allò que 

estableix l’article 45.3 del RD 1955/2000, on es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions 

d’energia elèctrica, i l’article 16.1.c del RDL 2/2008, del text refós de la llei del sòl. 

Representen el finançament d’infraestructures generals que abans anaven a càrrec 

del pressupost dels gestors del servei o de l’administració i que ara es carreguen als 

urbanitzadors. 

En aquest sentit cal esmentar que en el cas de les connexions elèctriques a les 

infraestructures generals es veuen afectades per les legislacions següents: 
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‐ RD 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, suministrt i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica. 

‐ L’artícle 16.1.c)  i 14.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que 
s’aprova el text refòs de la llei del sòl.  

En els sectors projectats l’any 1986 només s’establia com a costos d’urbanització els 

referents a les infraestructures de serveis urbans, aquestes partides representen únicament 

el 53% del total dels costos al 2009 (veieu fig.9). Un 43% dels costos unitaris per m2 de 

sostre s’apliquen a l’exterior del sector d’urbanització en els conceptes de Connexió amb 

Gestores de Serveis (19 %) i Connexió amb trama urbana (24,2%). Finalment comentar que 

els costos de la incorporació dels aspectes explícitament mediambientals i de seguretat 

només representen el 4% del total (veieu fig.8). 

 
 

Figura 8. Percentatge de participació de cadascuna de les partides pressupostàries 
sobre el cost unitari d’urbanització de les Àrees Residencials Estratègiques (2009) 

respecte el sostre edificable. (Font: Elaboració pròpia) 
 

Dels increments de costos d’urbanització produïts entre el 1986 i el 2009, únicament el 7,3% 

ve determinat per l’increment de preus de la construcció. De la mateixa manera les 

partides específicament ambientals només representen un 4,4%. De fet, les càrregues 

urbanístiques més significatives creades durant la bombolla immobiliària se centren en 

l’augment dels estàndards urbanístics i dels preus de les xarxes de serveis urbans (39,7%), 

les connexions amb la trama urbana (27,2%) i les connexions a les infraestructures generals 

les empreses gestores de serveis urbans (21,4%) (veieu fig.9). 
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Figura 9. Percentatges d’augments del cost d’urbanització unitari respecte el 
sostre edificable, entre el 1986 – 2009, segons les seves causes. 

(Font: Elaboració pròpia) 
 

De l’anàlisi comparativa de les xarxes de serveis urbans entre 1986 i 2009, considerant les 

partides de 1986, cal destacar el major pes de l’electricitat que ha passat de l’11,1% al 

17,8%. En segon lloc del viari i espai Públic que passa del 45,7 % al 50,0%. Això ha estat a 

costa dels serveis d’enllumenat públic (12,8% a 7,0%), sanejament (17,0% a 14,4%), aigua 

potable (8,3% a 6,2%) i telecomunicacions (4,3% a 3,2%). Cal esmentar finalment un petit 

increment del gas (0,8% a 1,2%) (veieu fig.10). 

 
 

Figura 10. Repartiment dels pes de cada servei i la seva evolució 
 (Font: Elaboració pròpia) 



 
 
 Comissió  
 d’Urbanisme 

 

13 

 
 

Si ara fem la comparativa entre els conceptes d’obres Bàsiques en les que considerem les 

partides de 2009 s’observa l’aparició del conceptes de gestió del projecte (seguretat i salut i 

control de qualitat) i de medi ambient (impacte acústic, qualitat dels aqüífers, 

descontaminació del sòl, mesures correctores, gestió dels residus a l’obra, protecció civil, 

patrimoni cultural arqueològic i impacte agrari ) observem que representen en total un 9,0% 

del total (veieu fig 11) i el seu repartiment és el que s’indica a la figura 12. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Repartiment dels costos de les Obres Bàsiques en els 
projectes de l'INCASOL de 1986 (dalt); Repartiment dels costos de les 

Obres Bàsiques en els projectes de les AREs 2009 (amb la inclusió  
de la Gestió i Medi Ambient i la recollida RSU) (baix).  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 12. Repartiment dels pesos de les partides mediambientals 
 (Font: Elaboració pròpia) 

 

2.6. L’augment dels costos d’urbanització a conseqüència dels canvis en els 
estàndards de les xarxes de serveis 

De l’anàlisi de l’increment relatiu dels diferents serveis es constata que la xarxa elèctrica és 

el que ha patit més els efectes de l’augment dels costos d’urbanització en aquest 

període d’increment del preu del sòl (entre 2,44 i 2,70 vegades d'augment de cost 

d’urbanització relatiu). Aquesta infraestructura no només ha vist variat el seu disseny, sinó 

que ha vist com s'augmentava el seu cost amb la introducció del finançament en concepte 

de connexió a les xarxes generals. En realitat la variació es produeix en el concepte de 

xarxa general. A partir del RD 1955/2000 la xarxa elèctrica amb una tensió menor als 220kV 

s’entén com a xarxa de distribució, i ha de ser finançada per la propietat del sòl urbanitzable. 

De fet als costos d’urbanització s’incorporen els costos de la xarxa elèctrica entre els 

transformadors de mitja a baixa tensió i les subestacions elèctriques de transformació de 

tensions inferiors als 220kV.      

Per sota de l'augment de cost de la xarxa elèctrica, es troba un grup que inclou la 

pavimentació, el sanejament, el moviment de terres, el gas i les telecomunicacions que han 

experimentat una influència menor de l'especulació al voltant de les plusvàlues, i el seu 

augment relatiu és entre 1,67 i 1,23 vegades. Finalment, en l'augment relatiu, la xarxa 

d'abastament d'aigua es troba per sota de la unitat (entre 0,91 i 0,96 vegades d'augment 

relatiu), veient així com ha aconseguit moderar el seu augment de cost unitari amb la 

introducció de canonades més barates. 
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Figura 13. Comparativa del disseny de la xarxa de BT. 
Superior: proposta de la companyia gestora als 
projectes realitzats per l'INCASOL el 1986. Inferior: 
detall de la xarxa de BT d'un d'una de les AREs.  
(Font: Elaboració Pròpia) 

 

 

Figura 14. Variació dels costos unitaris de les diferents infraestructures de serveis urbans entre 
els projectes de l'INCASOL de 1986 i els projectes de les AREs de 2009.  

(Font: Elaboració Pròpia) 
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Figura 15. Variació dels costos unitaris de les diferents infraestructures de serveis urbans entre 
els projectes de l'INCASOL de 1986 i els projectes de les AREs de 2009. Gradació de colors per 

serveis urbans (Dalt: Partides de 1986; Baix Partides de 2009)  
(Font: Elaboració Pròpia). 

 
 

 

Figura 16. Variació  relatives dels costos unitaris de les diferents infraestructures de 
serveis urbans respecte la variació de la xarxa d'enllumenat públic entre els projectes 

de l'INCASOL de 1986 i els projectes de les AREs de 2009. (Font: Elaboració Pròpia) 
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2.7. Avaluació dels costos d’urbanització segons les variables de xarxes 

2.7.1. Els costos d’urbanització de les AREs segons els paràmetres 
dimensionals urbanístics 

L’objectiu d’augmentar la previsió dels costos d’urbanització ha portat a establir correlacions 

entre costos unitaris i totals amb els diferents paràmetres urbanístics (sostre edificable, 

habitatge, superfície viària i longitud de carrer).   

 

Cost d’urbanització AREs 2009 (sense IVA) 

 
Figura 17. Costos unitaris i paràmetres residuals dels paràmetres 
urbanístics considerats per al cost total d’execució pressupostat  

de les AREs (IVA exclòs)   
(Font: Elaboració pròpia) 

 

Els costos d’urbanització d’un sector mig amb els estàndards urbanístics de les AREs ha 

passat de 14,30 a 116,77 €/m2 de sostre, amb un cost residual que ha passat de 265.000 € 

a 2.000.000 € (veieu fig.17).  
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Figura 18. Els costos totals d’urbanització de les AREs 2009 i els costos d’urbanització 
dels sectors INCASÒL 1986 (actualitzats al 2009) correlacionats amb el sostre edificable. 

(Font: elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 

Cost de la vialitat i les infraestructures de serveis urbans de 
les AREs 2009 (sense IVA) 

 
Figura 19. Costos unitaris i paràmetres residuals dels paràmetres 
urbanístics considerats per al cost de la partida de la vialitat i les 
infraestructures de serveis urbans de les AREs 2009 (IVA exclòs)  

(Font: Elaboració pròpia) 
 

 



 
 
 Comissió  
 d’Urbanisme 

 

19 

 

2.7.2. Avaluació dels costos d’urbanització segons l’ordenació urbanística 

Amb l’extensió de la urbanització sobre el territori i, conseqüentment amb l’estirament de les 

infraestructures de serveis urbans, s’arriba a un punt on es produeix un salt de llindar, és a 

dir, el cost unitari dels serveis té un valor decreixent en un determinat interval a partir del 

qual els costos comencen a augmentar. MIRÓ (1988) establia per als sectors 

d’urbanització de baixa densitat de 1986 un punt òptim dels costos unitaris 

d’urbanització que se situava sobre les 3 Ha (30.000 m2) de superfície de sòl net (veieu 

fig.20). De la mateixa forma, amb edificacions unifamiliars aïllades i on la densitat  és de 40 

habitatges/ha, el punt òptim se situava en els sectors amb dimensions de 120 habitatges 

(veieu fig.22). 

 

 

Figura 20. Els costos unitaris d’urbanització dels sectors INCASÒL 1986 respecte la superfície de sòl net 
(actualitzats al 2009) correlacionats amb la superfície de sòl net. (Font: MIRÓ (1988)) 
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Figura 21. Els costos unitaris de les partides pressupostàries d’espai públic i serveis urbans de les AREs 

2009 i els costos unitaris d’urbanització dels sectors INCASÒL 1986 (actualitzats al 2009) respecte 
l’habitatge, correlacionats amb la superfície de viari respecte l’habitatge. (Font: Elaboració pròpia) 

 

En el cas de les AREs de 2009 la franja òptima se situa entre els 40 – 60 m2 de viari per 

habitatge, que és precisament la franja on es localitzen la majoria dels sectors (veieu 

fig.21). 

Cal destacar que en les AREs de 2009 amb un model d’ocupació compacte i de més 

densitat (properes a 60 habitatges/Ha) es constata una economia d’escala en la 

producció de sòl urbanitzat: un decreixement dels costos unitaris del sòl net amb 

l’augment d’aquest sòl (veieu fig.21). 
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Figura 22. Els costos unitaris de les partides pressupostàries d’espai públic i serveis urbans de les AREs 
2009 respecte a la superfície de sòl net correlacionats amb la superfície de sòl net.  

(Font: elaboració pròpia) 

Amb l’augment de la longitud viària per hectàrea es produeix una disminució dels 

costos unitaris d’urbanització de les infraestructures dels serveis urbans respecte la 

unitat de longitud viària per hectàrea de sòl brut. Aquest fet es produeix degut a que 

l’augment de la quantitat viària o d’accessos per hectàrea, ofereix una millor 

oportunitat a les infraestructures per a la seva connexió al sòl privat, optimitzant així 

els seus recorreguts (veieu fig.23).  

 
Figura 23. Els costos unitaris de les partides pressupostàries vialitat i serveis urbans de les AREs 2009 i 
els costos unitaris d’urbanització dels sectors INCASÒL 1986 (actualitzats al 2009) respecte la longitud 

viària, correlacionats amb la longitud viària respecte la superfície total del sector.  
(Font: Elaboració pròpia) 
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Tal com s’observa en la figura 24, i en el cas dels projectes de 1986, amb l’augment de la 

densitat bruta es disminueixen els costos unitaris per habitatge, degut a que augmenta la 

quantitat d’habitatges on repartir un cost que augmenta poc amb la densitat. En canvi, 

respecte dels costos per sòl net i comunitari amb la compactació dels habitatges els costos 

augmenten lleugerament. En conjunt, preval el fet de ser més a repartir, així doncs es 

disminueixen els costos unitaris quan s’augmenta la densitat, guanyant eficiència. En el 

cas de les AREs de 2009 les densitats són molt homogènies i prou altes (50-80 

habitatge/ha) per a que aquest efecte no quedi tant marcat.  

 

 
  Figura 24. Els costos unitaris d’urbanització dels sectors INCASÒL 1986 (actualitzats al 2009) respecte 

l’habitatge, correlacionats amb la densitat bruta del sector. (Font: Elaboració pròpia) 

 

Cal esmentar, en qualsevol cas que totes aquestes consideracions se situen més en el nivell 

de tendències i no de relacions directes ja que s’han obtingut correlacions baixes entre els 

paràmetres estudiats en el 2009. Caldria estudiar un camp més ampli de sectors 

d’urbanització per a acabar de perfilar aquestes tendències. 
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2.7.3. Avaluació dels costos d’urbanització segons l’eficiència lineal i 
superficial de les xarxes de serveis 

Les relacions entre paràmetres de repercussió i paràmetres d'eficiència tenen unes 

correlacions baixes. No obstant això, si que s'ha aconseguit trobar un petit grup de 

tendències marcades.   

La primera correlació observada està relacionada amb el cost de la pavimentació. 

S'observa una correlació entre l’increment de l’eficiència superficial de les AREs amb 

l’increment de la repercussió per sòl net i comunitari. Les actuacions es troben dins de 

la franja de 10 €/m2.SN+Scom marcada (veieu fig.25). 

 
Figura 25. Repercussió del cost de pavimentació sobre el sòl net i comunitari 

(€/m2.SN+Scom) en funció de l'eficiència superficial (%viari/SB) .  
(Font: Elaboració pròpia) 

La segona correlació observada és amb el cost del sanejament. La variabilitat del cost del 

sanejament està altament lligada amb les condicions de la conca. És per això que es fa 

gairebé impossible preveure el cost de la xarxa de sanejament amb les dades de les que es 

disposen. Tot i estar subjecte a una gran variabilitat, es pot dir que el cost mitjà de la 

partida de sanejament en el context de les AREs és de 344 €/m.viari. 

De la mateixa manera, la longitud de la xarxa d'abastament d’aigua el paràmetre 

d'eficiència lineal del servei (m.servei/m.viari) està correlacionat amb la repercussió 

del cost de l'abastament d'aigua en la longitud del viari (veieu fig.26)  
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Figura 26. Repercussió del cost de l’abastament d'aigua sobre la longitud del viari 

(€/m.viari) en funció de l'eficiència del servei (m.servei/m.viari) .  
(Font: Elaboració pròpia) 

 

Per últim, en la figura 27 es contempla el cas de l'electricitat, que resulta ser força singular. 

En aquest cas no es troba cap tendència lineal, per a densitats baixes les dispersions en 

el cost unitari per habitatge són de l'ordre de 5 vegades el cost més baix; per contra, a 

densitats altes es dibuixa una estabilització del cost, encara que no és possible 

confirmar-la per la falta d'actuacions entre 140 i 200 habitatges/Ha. Quan s’analitza aquesta 

infraestructura, cal tenir present que l’electricitat es transporta a alta tensió per tal de reduir 

pèrdues, en canvi es consumeix a baixa tensió. Els transformadors que realitzen aquest 

canvi de tensions són els components més cars de tota la infraestructura. En conseqüència, 

un dels factors que condiciona més clarament el cost d’aquesta infraestructura és la 

preexistència d’aquests elements a l’entorn del polígon a urbanitzar. D’aquí que quan 

s’analitzen els costos unitaris es produeixi aquesta variabilitat segons hi hagi o no 

preexistència de transformadors. A l’augmentar la densitat del sector d’urbanització es 

reparteix aquest sobrecost puntual, s’estabilitzen els costos unitaris i es dilueix l’efecte de les 

condicions preexistents.    
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Figura 27. Repercussió del cost de l’electricitat sobre l'habitatge (€/habitatge) en funció de 
la densitat (habitatge/Ha.SB). (Font: Elaboració Pròpia) 

 

L'estudi de la relació dels costos de les infraestructures de serveis amb els diferents 

paràmetres d'eficiència constata que el cost dels diferents serveis urbans estan molt 

lligats amb la longitud i superfície del viari i amb el nombre d'habitatges. La longitud 

del viari és determinant a l'hora de determinar el cost de les xarxes de sanejament, 

abastament, gas i telecomunicacions. Anàlogament, la superfície dels viaris està 

estretament lligada amb el cost de la pavimentació i l'enllumenat públic. Per últim, el 

nombre d'habitatges resulten el factor que determina amb més precisió el cost de la 

xarxa de distribució d'electricitat. 

2.7.4. Avaluació de les eficiències lineal, superficial i de densitat de les xarxes 
de serveis 

Pels serveis amb un fort component lineal s'han obtingut les següents lleis: 

 Sanejament: 

Lclavagueram = 1,57·Lv + 167 [m] 

 Abastament: 

Labastament = 1,34·Lv – 382,09 [m] 
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 Gas: 

Lgas = 1,16·Lv + 503,8 [m] 

 Telecomunicacions: 

Ltelecos = 0,84·Lv + 310,88 [m] 

 Enllumenat Públic 

CEP = 9,65·Sv + 62.735,51 [€] 

 Electricitat: 

Psector = 7,14·Habitatges + 911,71 [kW] 

 

De les relacions intrínseques d'alguns serveis amb els paràmetres fonamentals de la 

urbanització, s'han obtingut algunes lleis que expliquen la variabilitat de la longitud dels 

serveis respecte la longitud del viari (veieu fig.28).  

 

 
Figura 28. Les relaciones entre longitud de servei i longitud de viari urbanitzat per als serveis de 

sanejament, abastament d'aigua potable, gas i telecomunicacions.  
(Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 29. Variació relativa dels costos unitaris de les diferents infraestructures de 
serveis urbans respecte la variació de la xarxa d'enllumenat públic entre els projectes 

de l'INCASOL de 1986 i els projectes de les AREs de 2009. 
(Font: Elaboració Pròpia) 

De l’anàlisi comparativa per als diferents serveis (veieu fig 29) es constata en primer lloc que 

les xarxes de gas i telecomunicacions son les que tenen una major correspondència 

entre ml de xarxa i ml de viari, essent la xarxa de gas (0,93) la que té valors per sota de 1 i 

la de telecomunicacions lleugerament per sobre (1,05). A continuació se situa el cas de la 

xarxa d’abastament d’aigua (1,20), el clavegueram puja a 1,72 i finalment l’electricitat 

puja fins a 2,30. 

Si analitzem els increments entre 1986 i 2009 en eficiència lineal, constatem que 

l’abastament d’aigua gairebé no varia (1,7%) i que el gas i les telecomunicacions 

s’incrementen una mica per sobre del 10%. El canvi més clar el tenim pel clavegueram amb 

increments d’un 67,3%, probablement pel pas de xarxa unitària a xarxa separativa. 

Cal remarcar que no disposem de dades de 1986 per a l’electricitat que ens permetrien 

avaluacions força interessants. 

 

2.7.5. Formulació d’un model d’aproximació al cost de la urbanització 

En aquest estudi s’ha introduït una formulació del cost d’urbanització que inclou la longitud 

de viari, la superfície de viari i el nombre d’habitatges.  
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Com a referents anteriors es disposa del mètode MSV, que només utilitza el paràmetre 

superfície de vials (veieu fig.39).  

 

El mètode plantejat per BORRACHERO (1999) amplia la formulació a dos paràmetres 

(superfície i longitud dels vials). 

 

Es proposa un model polinòmic segons tres variables: la longitud dels vials, la 

superfície del viari i el nombre d'habitatges. La formulació polinòmica és la següent: 

C [€] = A·Lv + B·Sv + C·Habitatges 

La fórmula resultant és la següent: 

C [€] = 603,90·Lv (m) + 109,13·Sv  (Ha) + 1.372,72·Habitatges 

El model d'aproximació aconsegueix aproximar totes les AREs amb les que s'han calibrat els 

paràmetres amb un error mitjà del 11,53%, resultat de dividir el cost aproximat entre el cost 

real. 

2.8. Anàlisi dels costos de connexió a les xarxes generals de les empreses 
gestores de serveis urbans. 

Els costos de connexió a les xarxes generals de les empreses gestores de serveis urbans 

no sempre impliquen la construcció de la infraestructura en qüestió sinó l’amortització de les 

infraestructures existents. Aquestes noves càrregues urbanístiques, inexistents en els 

sectors d’urbanització del 1986, representen el 19% de mitjana a les àrees residencials 

estratègiques.  

Aquests costos de connexió a les xarxes generals aplicats a les àrees residencials 

estratègiques es divideixen en tres infraestructures: el subministrament elèctric, la depuració 

de les aigües residuals i el transport públic. La infraestructura que representa un pes més 

gran és el de la connexió a la xarxa general elèctrica d’alta tensió que representa el 

73,4% d’aquestes noves càrregues. 
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Figura 30. Pes relatiu mitjà dels costos de connexió a les xarxes generals 
de les empreses gestores de serveis urbans.  (Font: Elaboració Pròpia) 

 

Els costos de connexió a les xarxes generals de les empreses gestores de serveis 

urbans no sempre depenen de les dimensions o de les necessitats del sector d’urbanització. 

En aquest treball s’ha pogut comprovar que aquests costos van més relacionats amb la 

localització del sector d’urbanització. En general, estan relacionats amb les dimensions 

del municipi on s’ubiquen i en les preexistències infraestructurals d’aquestes xarxes 

generals. Encara que també s’ha observat que en sectors d’urbanització amb dimensions 

reduïdes es produeixen uns grans fluctuacions en els costos unitaris per habitatge 

d’aquestes noves càrregues. Si s’analitza les característiques de cadascun dels serveis i la 

seva forma de gestió es poden determinar els factors diferencials que regeixen les 

càrregues de connexió a cada xarxa general de servei.   

La xarxa general elèctrica d’alta tensió d’aproximació als municipis és de gestió privada i en 

el cas de Catalunya està pràcticament monopolitzada per ENDESA. La xarxa eléctrica 

depèn de la potència consumida i per tant del nombre d’habitatges o sectors industrials i es 

tracta d’una infraestructura de gran capacitat, que comença a estar equilibrada per a una 

població de 50.000 habitants.  

Aquestes magnituds no solen ser les utilitzades en el desenvolupament de polígons o unitats 

d’actuació, amb la qual cosa es produeixen grans fluctuacions en les càrregues aplicades 

segons la ubicació dels nous sectors d’urbanització. En aquest sentit es produeix una 

influència molt important de les preexistències infraestructurals del territori, es troben 
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casos on un municipi tingui prèviament una infraestructura sobredimensionada i les 

càrregues a la nova urbanització siguin pràcticament nul·les, en canvi, un altre sector de 

característiques similars es pot trobar que ha de finançar una subestació elèctrica sencera.     

Es pot concloure que en sectors d’urbanització situats en poblacions petites les 

càrregues de connexió a la xarxa general elèctrica són molt aleatòries, en canvi en 

sectors d’urbanització de grans dimensions o en aquells situats en ciutats s’ha pogut 

extreure’n les següents caracteritzacions:  

 El factor determinant en els sectors majors de 900 habitatges és la pròpia 

dimensió dels sectors, tant en municipis grans com petits, amb una repercussió que 

oscil·la entre 500 – 2500 €/habtge. 

 Els municipis de més de 50.000 habitants tenen una bona implantació de 

subestacions i de xarxa de distribució d’alta tensió, així doncs els costos de connexió 

depenen de la potència sol·licitada, és a dir, del nombre d’habitatges amb una 

repercussió de 719 €/habitatge. 

El servei de tractament de les aigües residencials urbanes està gestionat per l’Agència 

Catalana de l’Aigua, que és una corporació pública. Aquest servei ve determinat pel consum 

o l’ús de l’aigua, amb la qual cosa el paràmetre urbanístic determinant és el nombre 

d’habitatges. Fruit d’una dilatada experiència, l’Agència Catalana de l’Aigua ha calculat el 

cost d’implementació de les depuradores en funció d’aquest paràmetre i aplica un cost 

unitari per habitatge. Aquesta corporació, al ser pública, va prendre l’opció política de no 

aplicar aquesta càrrega als habitatges de protecció oficial. Aquesta decisió produeix una 

variació dels costos en funció de l’ordenació urbana, més concretament en funció del 

percentatge d’habitatge públic o protegit. Això produeix certes fluctuacions en el cost 

unitari per habitatge que es veu especialment afectat en els sectors amb dimensions 

reduïdes. 
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 Figura 31. Cost del finançament de la connexió a la xarxa general elèctrica d’alta tensió  

 respecte les dimensions del sector d’urbanització.   
 (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 32. Cost del finançament de la connexió a la xarxa general elèctrica d’alta tensió 

respecte la població dels municipis on s’ubica. 
(Font: Elaboració pròpia) 

 



 
 
 Comissió  
 d’Urbanisme 

 

32 

A més, en les àrees residencials estratègiques l’INCASOL ha aplicat un cert factor de 

compensació en les actuacions més petites. L’aplicació d’aquests criteris ha unificat la 

repercussió dels costos de depuració d’aigües residuals sobre els habitatges de renda lliure, 

obtenint un cost  generalitzat d’uns 900€ per habitatge independentment de les 

dimensions dels sectors on es trobin. 

 

Figura 33. Els costos de depuració d’aigües residuals aplicades per l’INCASÓL a les AREs menys 
costos del cànon de depuració calculats per l’ACA, correlacionats amb el nombre d’habitatges en 

règim lliure del sector d’urbanització (Font: Elaboració pròpia) 
 

La càrrega relacionada amb la participació en el dèficit del transport públic té la 

característica especial que no correspon al finançament d’una infraestructura sinó al dèficit 

desenal d’explotació del servei. El càlcul d’aquest dèficit ve determinat pel decret 344/2006, 

de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada, que defineix 

uns costos de nova implantació d’un servei de transport públic. El paràmetre que determina 

aquesta nova implantació és la distància a un punt de servei o estació de transport públic. 
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Figura 34. Dèficit del transport públic, segons l’estudi de la mobilitat generada, correlacionat amb el 
municipi on s’allotja el sector d’urbanització.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

En aquestes condicions trobem que té molta importància la preexistència del servei, però 

descartant aquelles actuacions on segons el decret no es generen dèficits del transport 

públic, es determina que el dèficit del transport públic està més influenciat per les 

dimensions del sector que no pas per la seva ocupació, amb una repercussió de 

2,68€/m2 de sòl brut del sector d’urbanització. 

En l’anàlisi de correlacions entre el dèficit del transport públic i la població del municipi, es 

localitzen tres grups de municipis (veieu fig.46): 

 Grup A: el formen municipis entre 100.000 i 300.00 habitants, on el transport públic 

preexistent té altes freqüències de pas, i on els sectors es localitzen prop de la 

cobertura existent, amb la qual cosa la modificació de recorreguts és petita. En 

aquest cas, els costos resulten raonablement petits. 

 Grup B: el formen municipis entre 50.000 i 150.000 habitants, on el transport públic 

continua sent d’alta freqüència, però el sector d’urbanització es situa allunyat de la 

cobertura existent, és a dir, excèntric respecte a la població. En aquest cas, el sector 
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ha d’assumir uns increments elevats de trajecte i una gran quantitat de viatges, fet 

que genera uns costos molt elevats. 

 Grup C: el formen municipis fins a 50.000 habitants, on el transport públic és  

pràcticament inexistent o amb baixes freqüències i poca cobertura. En aquest cas, el 

sector assumeix grans longituds de trajecte però poca quantitat de viatges, fet que 

produeix un cost reduït del dèficit del transport públic i proporcional a la població del 

municipi. 
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