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Secció Via Pública i Medi ambient
Núm. Exp.: 2021/4320
Contribucions especials 

En relació al TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR BELLAMAR AL 
T.M. DE CASTELLDEFELS, aprovat inicialment per el Ple de l’Ajuntament el passat 25/02/2021, 

S’INFORMA:

Que donades les característiques de l’obra i de conformitat amb el que disposa l’article 28 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquestes hauran de ser finançades en part mitjançant la 
imposició i ordenació de Contribucions Especials.

Que el mòdul d’aplicació més equitatiu per al repartiment d’aquestes contribucions i dins dels 
permesos per la legislació, és el valor cadastral referit a l’any en vigor. Sent el mateix mòdul 
de repartiment que en d’altres projectes d’urbanització similars com els que van afectar als 
barris de Baixador, Montmar o Poal.

Entenent que aquest mòdul de repartiment és el més adient per tenir en compte en la 
valoració de les finques:

- Barri
- Qualificació urbanística i usos de la finca
- Coeficients correctors
- Valor m2

Que aquest projecte té dues fases d'execució diferenciades, licitables i executables 
independentment l'una de l'altra. La primera fase correspon a l'execució de la xarxa 
separativa de clavegueram i la pavimentació de la calçada, amb un import de 7.730.622,41 € + 
IVA que es desglossa en els següents apartats:

- PEC OBRA: 7.611.586,68 € + IVA
- Seguretat i Salut i Control Qualitat: 119.035,73 € +IVA

i que juntament amb els costos associats a l’execució d’aquestes obres, són l’objecte d’aquest 
expedient de contribucions especials.

En quant a l’aplicació dels percentatges de repartiment, s’ha avaluat la repercussió de l’obra 
sobre l’interès general del municipi. Tenint en compte que la fase I del projecte d’urbanització 
correspon a l’execució de la xarxa separativa de recollida d’aigües i pavimentació de calçades, 
es  considera que els percentatges que hauria d’assumir l’Ajuntament per considerar l’interès 
general de les obres associades són els que es resumeixen tot seguit i que es detallen en 
l’annex a aquest informe.

S’adjunta també en aquest expedient plànol de l’àmbit d’obres, així com relació de la totalitat 
de finques afectades per l’expedient de contribucions especials; identificant aquelles que 



hauran de tributar en concepte de xarxa pluvial, residual o ambdues xarxes de recollida 
d’aigües.

En la mateixa relació s’indica aquelles finques que van subscriure conveni amb l’Ajuntament 
per tal d’executar amb anterioritat a aquest expedient la connexió a la xarxa de recollida 
d’aigües residuals per trobar-se el col·lector pròxim a la finca.

El Cap de la U.I. d’Espai Públic, La Cap de la Secció de Via Pública,

Import % Aportació % Equivalent
9.975.928,81 € - 100,00%

-2.500.000,00 € - 25,43%
7.475.928,81 € 100,00% 74,57%
2.532.870,52 € 33,88% 25,26%
4.943.058,29 € 66,12% 49,31%

Total cost expedient obres Bellamar
Aportació subvencions
Cost a repartir Ajuntament+Veïns
Aportació Ajuntament
Aportació Veïns (contribucions especials)

Concepte


