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VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA 
RONDA IBÈRICA, 73 

VILANOVA i la GELTRÚ                                                             LC.04. (305) 

 
 

1. DADES BÀSIQUES. 
 
 
 
 

 
Situació, Sector Sant Jordi 

 
 
 

 
Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 
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Fitxa del cadastre 

 
 
Descripció registral: 
 
� Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. 
� Finca. 61219 
� Tom. 2547 
� Llibre. 1453 
� Foli. 125 
� Inscripció. 2ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 
100.%.  
 
La finca pertany en ple domini a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtut 
d’escriptura d’entrega de permuta entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament, en 
data 23 de març de 2011. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i 
habitatge atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament 
mig del procés de reparcel·lació urbanística. 
 
Finca lliure de càrregues, servituds i gravàmens. 
 
El coeficient de participació en el conjunt de la finca és de: 5,11 % 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DEL LOCAL. 
 
El local de referència, està situat a la planta baixa d’un edifici entre mitgeres, 
destinat a habitatges, a la Ronda Ibèrica, núm. 73, que fa cantonada amb la 
Rambla de Sant Jordi, núm. 43, a Vilanova i la Geltrú. Disposa de planta baixa (locals) 
i de fins a quatre plantes pis dedicades a habitatge. La seva construcció data del 
2008, és a dir, una antiguitat de 6 anys.  
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Vista de la façana amb orientació nord 

 
 
 

 
Vista de l’interior del local 

 
 
L’estructura de l’edifici està realitzat amb estructura de formigó armat, tipus reticular. 
El paviment del local és de formigó, les parets estan enguixades i la xarxa de 
desguassos comunitària queda vista. El local està situat a dos nivells amb una alçada 
lliure de 3,00 m el costat oest i de 3,50 m el costat est. Disposa d’un petit local de 
serveis sanitaris. 
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L’edifici té una fondària edificable de 15 m. No ha estat mai utilitzat i està disponible 
per a qualsevol ús que preveu la normativa del PGOU. Actualment està utilitzat per la 
USM per a dipòsit de material municipal. 
 
 
El programa funcional i superfícies de l’edifici és: 
 
 

Concepte 
 

Superfície m2 

Superfície cadastre 
Superfície solar 

219 
1.564 

 
Superfície local edificada en planta baixa  
 

370 
 

Superfície útil en planta baixa (local) 
 

345,65 

 
 
 
 

 
Planta del local 

Considerant el pendent del carrer, el costat oest està a un nivell superior del costat est 
 
 
 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

L’edifici està qualificat en el PGOU de Vilanova i la Geltrú amb les següents dades: 
 
� Pla Parcial del Polígon Sant Jordi. Clau A. 
� Residencial plurifamiliar en illa tancada o semitancada 
� Usos admesos en PB: comercial i oficines.  
� Fondària edificable: 15 m. 
� Edificabilitat: PB+4PP, alçada reguladora: 15,50 m. 

 
 
L’edifici i els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
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Qualificació  i normativa del Pla Parcial Sant Jordi  

 
 
 

4. VALORACIONS 
 
5.1. Valoració del local. 
 
Per a la formulació de la següent valoració s’han considerat les recomanacions 
contingudes en: 
 
� Procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de naturaleza 

urbana, de la Dirección General del Catastro. 
� Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors per comprovar els valors 

dels béns immobles, de l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
 
També s’han considerat valors a l’any 2014 de mercat, o comparatius, a l’entorn de 
Vilanova i la Geltrú, especialment pel que fa a valors de solars i obra nova en 
condicions similars i a l’entorn del local que és l’objecte del present document. Els 
preus de venda i d’arrendament d’immobles també es poden obtenir de la mitja 
aritmètica dels seus respectius preus de totes les operacions, venda o arrendament, 
que s’hagin fet darrerament d’immobles el més similars possible al que interessa, tan 
en quan a superfície com a situació. La situació de paràlisi actual del mercat 
immobiliari, fa que a la pràctica sigui impossible establir un mètode comparatiu. 
 
Per al mètode de reposició, s’han considerat els següents valors i factors de correcció 
per a la valoració global de l’edifici: 
 
 
A. Emplaçament. El local objecte de la valoració està situat en un edifici 
pràcticament nou, al davant de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra i en xamfrà 
amb la Rambla de Sant Jordi. La zona resta poc desenvolupada comercialment i 
queda lluny de la centralitat. Tanmateix, l’accessibilitat de comunicacions a tocar de 
la Ronda Ibèrica i la facilitat d’estacionament poden ser un avantatge. Malgrat tot, 
l’emplaçament es considera un factor de menysvalorització. 



 
LC.04. VALORACIÓ LOCAL EN PB. RONDA IBÈRICA, 73. MAIG 2014 

6

El factor aplicat serà de: ke. 0,90. 
 
Als efectes de fixar un valor del sòl en la repercussió del solar, es considera que 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat mitjana de la segona corona, dintre de la influència 
de l’àmbit metropolità de Barcelona, i propera a zones d’interès residencial 
preferent, amb bones connexions, serveis i transport públic. Per tot plegat es 
considera una ubicació B4 i una 3ª categoria. 
 
El valor repercussió del sòl aplicat a l’edifici és: 608,00 €/m2. 
 
 
B. Antiguitat. L’edifici fou edificat a l’any 2008 (6 anys d’antiguitat). Es considera en 
bon estat general (de fet, el local no ha estat mai utilitzat). Aquest és un factor que 
es combina amb l’estat de conservació interior. 
 
El factor d’antiguitat considerat és: ka. 0,95 
 
 
C.   Qualitat de la construcció. O també en podem dir l’estat de conservació. Com ja 
s’ha indicat, es tracta d’un edifici totalment nou en la seva estructura, segons les 
prescripcions del CTE. L’interior resta sense cap actuació, la qual cosa no suposa cap 
factor de menysvaloració. 
 
Per tot plegat, el factor aplicat a l’estat de conservació és: kq. 1,00. 
 
 
D. Afectació urbanística. En aquest concepte hi ha total concordança entre els usos 
privatius i els indicats en la qualificació urbanística actual prevista en el PGOU. 
 
El factor aplicat a l’afectació urbanística és: ku 1,00. 
 
 
E. Càrregues singulars. La finca no està afectada per cap càrrega singular ni 
catalogació. Però la integració en una finca amb divisió de propietat horitzontal, 
sempre és un factor de menysvaloració. 
 
El factor aplicat per una càrrega singular és: ks. 0,90. 
 
F. Valor de construcció. Per a la formulació del mètode de reposició, utilitzarem els 
valors de construcció a 2014 en funció de la tipologia de l’edifici, als que aplicarem 
els diferents factors de correcció.  
 
� Superfície construïda (local): 640,00 €/ m2.  
 
 
G. Factor de realització. Finalment caldrà aplicar un factor de realització o de 
mercat, fixat comunament en 1,30. 
 
De tot plegat en resultaran els següents valors: 
 
 
� Vs: valor del sòl, o de repercussió del solar en relació a la construcció (part 

proporcional del local). A Vilanova i la Geltrú es considera una aplicació del tipus 
B (població mitjana amb cert atractiu residencial ubicat en l’àrea d’influència de 
Barcelona) 

� Vr: valor de reposició, o de nova construcció de la totalitat de l’immoble (part 
proporcional del local) 
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� Vc: valor de construcció, o de depreciació a l’estat actual segons factors de 
correcció (part proporcional del local) 

� Vi: valor de l’immoble (local), considerant el valor de repercussió i valor de 
construcció 

 
 
H. Aplicació de valors. 
 
 

Valor del sòl (repercussió) 
 

Vs 

Edificat: 370,00 m2 x 608,00 € / m2 
 

224.960,00 € 

 
Valor del sòl  

 
224.960,00 € 

 
 

Valor de reposició (nova construcció) 
 

Vr 

Edificat: 370,00 m2 x 640,00 €/m2: 53.120,00 € 
 

236.800,00 € 

 
236.800,00 € x 1,40 (despeses generals, llicències, honoraris tècnics) 

 
331.520,00 € 

 
Valor de reposició 

 
331.520,00 € 

 
 

Valor de construcció (amb factors de correcció) 
 

Vc 

Valor reposició x emplaçament x antiguitat x qualitat de la 
construcció x afectació urbanística x càrregues singulars  
 
Vr x ke x ka x kq x ku x ks 
 
331.520,00 € x 0,80 x 0,95 x 1,00  x 1,00 x 0,90  

 
 
 
 
 

226.759,68 € 
 
Valor de construcció 

 
226.759,68 € 

 
 

Valor de l’immoble (amb factor de realització o mercat) 
 

Vi 

(Valor del solar + Valor de construcció) x factor de realització: kr  
 
(224.960,00 € + 226.759,68 €): 451.719,68 € x 1,30 
 

 
 

587.235,58 €  

 
VALOR DEL LOCAL DE PB RONDA IBÈRICA, 73 
 

 
587.235,58 € 

Cinc-cents vuitanta-set mil dos-cents trenta cinc euros amb cinquanta vuit cèntims 
A 1.697,21 € / m2. útil 

 
 

Vilanova i la Geltrú, maig de 2014. 

  

Josep Orriols i Mas  

Aparellador del Servei d'Habitatge 
   

 
 


