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La tesina exposa els criteris que varem seguir per realitzar el Projecte de Reparcel·lació i aconseguir
l’objecte de la reparcel·lació com estableix l’article 130 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4682, 24 de
juliol de 2006).

Article 130

Objecte de la reparcel·lació.

La reparcel·lació és necessària per a l’execució dels polígons d’actuació urbanística per als que
s’estableix aquest sistema d’actuació i té per objecte les següents finalitats:

a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de l’ordenació
urbanística.

b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del planejament.

c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de l’aprofitament
establert pel planejament urbanístic, tant l’adjudicat a les persones propietàries com el que correspon a
l’administració actuant d’acord amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment.

d) La cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes
urbanístics, d’acord amb el què estableix el planejament.

e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i, si s’escau, de
l’administració actuant, així com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant
terrenys edificables. Les quotes d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com les
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per a fer efectiu el principi
de distribució equitativa de beneficis i càrregues.



Àmbit d’Actuació Urbanística 



Delimitació de l’àmbit d’actuació,
on s'obté una superfície de
1.441.060 m².

Ara podem dir quin sòl està dins
de l’àmbit i quin quedarà fora
d’aquest projecte de
reparcel·lació.



Tenim que actualitzar la
cartografia del Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC)
amb les obres realitzades.
D’aquesta manera tindrem
definides totes les preexistències
que hi ha dins de l’àmbit.



Drets aportats



Un cop tenim totes les finques que es troben dins de l’àmbit,
tenim que situar-les gràficament.

Un cop localitzades les finques, tenim que definir quina serà la
superfície que agafarem com a superfície aportada de sòl.

En un principi nosaltres agafarem la superfície REGISTRAL com
a Dret Aportat.

 REGISTRALS 8a1 488.036,45
8a2 75.126,79
8a3 10.808,49
PU 316.200,00
EQ 20.769,30
Total finques segregades 910.941,03

RESTES DE FINQUES 108 25.614,01
2546 303.485,43
3342 35.625,76
2550 1.105,16
3343 20.181,02
3344 9.844,18

Total restes pendents de segregar 395.855,56

SUPERFÍCIE REAL.

SUPERFÍCIE REGISTRAL

SUPERFÍCIE CADASTRAL



Reparcel·lació



Es realitza la reparcel·lació
intentant en tot moment mantenir
les preexistències dins de la
legalitat urbanística.

La BBDD de les Finques
Aportades es va creant un nou
atribut que serà el registre de la
nova finca creada amb la
reparcel·lació.

 Zones Superfície parcel.la Façana mínima
8a1 400 m2 15 m2
8a2 800 m2 20 m2
8a3 400 m2 15 m2

Registrals fora àmbit 85
Contractes privats 9
Resta superfície 7



Drets adjudicats



Es crea una BBDD amb les noves finques, relacionarem
aquesta base de dades amb la de les finques aportades.

Un cop realitzat aquests estudis, podem tenir totes les
superfícies de l'àmbit. Obtindrem les superfícies de
cessions obligatòries i l’aprofitament de l’àmbit.

 

FINQUES
SUP. APORT 

(m2) %

SUP. 
TERORICA 

10% A.M.(m2 )

SUP. 
APLICADA 10% 

A.M. (m2 )

DIFERENCIAL 
SUP. TEORICA I 

APLICADA 
108 25.614,01 6,49 6.098,31 6.251,35 153,04
2546 303.485,43 76,88 72.255,29 72.074,28 -181,01
3342 35.625,76 9,02 8.481,95 8.526,38 44,43
3344 9.844,18 2,49 2.343,75 2.161,98 -181,77
3343 20.181,02 5,11 4.804,80 4.970,11 165,31

394.750,40 93.984,10 93.984,10 0,00

 ZONES TOTAL SUPERFÍCIE (m2) 10% A.M. (m2)
8a1 791.574,38 79.157,44
8a2 124.840,06 12.484,01
8a3 23.425,65 2.342,57
TOTAL 939.840,09 93.984,01

 SISTEMES GENERALS
EQ 23.382,25
PU 310.978,07
V 166.484,10
ST 376,07
TOTAL 501.220,49

ZONES
REGISTRALS 8a1 482.427,59

8a2 73.960,35
8a3 11.216,02
Total 567.603,96

CONTRACTES 8a1 106.482,83
8a2 15.955,77
8a3 0,00
Total 122.438,60

RESTES 8a1 123.506,48
8a2 22.439,93
8a3 9.867,02
Total 155.813,43

10% A.M. 8a1 79.157,48
8a2 12.484,01
8a3 2.342,61
Total 93.984,10
TOTAL 939840,09

TOTAL ADJUDICAT 1441060,58



Valoració econòmica de la reparcel·lació.



En el marc del Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, Text Refós de la Llei del Sòl, els valors expropiatoris-urbanístics són els valors de mercat ja que el
mètode aplicable segons el Real Decret Legislatiu ha de ser el mètode del valor residual tal i com diu l’art. 24 que regula la valoració del sòl urbanitzat, la seva
transcripció literal diu així:
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación
de ruina física:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a
algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el
ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad
prevista.
2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado
exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada.
b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la
construcción ya realizada.
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados
anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.”
Ens trobem en un moment marcat per la crisis i la inestabilitat del mercat immobiliari on no hi ha mostres representatives per fer servir com a valoració el
mètode de valor residual o valor de mercat (art. 12.3 i 24.1 Real Decret Legislatiu 2/2008 Text Refós de la Llei del Sòl). I, on les mostres que podríem
aconseguir es devaluen constantment i, per tant, no serien fiables. Tenint present aquest fet considerem que no hi ha cap motiu que impedeixi identificat el
valor urbanístic amb el valor cadastral de les edificacions sempre que es consideri o justifiqui que la Ponència de valors vigents és aplicable a efectes valoratius
urbanístics per a la valoració dels terrenys. I, en aquest sentit és possible traslladar a la edificació (el component del valor cadastral conjuntament amb el sòl) la
validesa de la seva valoració cadastral a efectes urbanístics.
Els valors cadastrals varen ser establerts en 2004 i mantenen vigència per 10 anys, segons consta en la llei reguladora del cadastre, Real Decret Legislatiu
1/2004 per el que s’aprova el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en el seu art. 28.3 a). A les ponències de valors cadastrals ja es varen tenir en
compte criteris com la localització del bé immoble i les circumstàncies i valors de mercat i, per tant, ja se li ha aplicat un coeficient de referència al mercat tal
com s’explica a l’art. 23 del Real Decret Legislatiu supra citato.
A més les ponències de valors redactades en els períodes 2003-2007 corresponen a municipis que tenen el valor cadastral referenciat al 50% del valor de
mercat i en la que actualitzen al seu valor cadastrals pels coeficients de la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Els valors resultants d’aquestes ponències incorporen el coeficient reductor d’un 0,50 i, alguns han estat actualitzats en aplicació de les lleis de pressupostos de
l’Estat mentre que altres no, segons la data d’inici de la seva vigència. Tal i com es cita en el document de la Direcció General de Tributs de la Generalitat de
Catalunya “Instruccions per tributs, l’obtenció de valors de referència dels Immobles. Subhastes 2008.”
En conclusió, en un moment com en el que ens trobem sembla coherent dir que el mètode residual que ens marca la llei vigent actual l’aplicació sigui parcial
tenint en compte que l’aplicació de la ponència dels valors cadastrals vigent té punts d’inflexió a valorar com ara la localització del bé immoble i les
circumstàncies i valors de mercat.
Es tracta, ara, de determinar si aquesta concreció del valor urbanístic del sector “Les Palmeres” pot ser parcialment modificada per tal de garantir l’equitat de
l’actuació, ateses les condicions socials de la població afectada, a més de garantir la justícia i legalitat de les avaluacions indemnitzatòries proposades. Ja que
el valor cadastral és utilitzat en diferents indrets com a valor de referència com ara l’Impost de Béns Immobles i, del qual no s’han fet al·legacions en contra per
part dels propietaris. La ponència de valors ens dona els següents valors:
Subzona 8a1 : 65,00€/m²
Subzona 8a2 : 60,00€/m²
Zona 8a3 : 65,00€/m²



 Qualificació 
del sòl 

Superfície 
àmbit Edificabilitat Edif. Aux. Coeficient

Aprofitament 
(uau)

8a1 791.574,38 0,55 0,05*0,6 0,9899 456.576,19
8a2 124.840,09 0,5 0,05*0,6 1 66.165,25
8a3 19.800,59 0,55 0,05*0,6 0,9899 11.368,84

TOTAL 936.215,06 534.110,28

480.699,3
53.411,0

90,00% Aprofitament
10,00% Aprofitament

 Superfíecies Totals Valor Unitari Valor total zones (€)
8a1 791.574,38 65 51.452.334,70
8a2 124.840,06 60 7.490.403,60
8a3 23.425,65 65 1.522.667,25
PU 310.978,07
EV 23.382,25
ST 376,07

Viari 166.484,10
1.441.060,58 60.465.405,55

 

Despeses urbanització 28.522.836,52
Imprevistos (20%) 5.520.175,46
Costos reparcel·lació 1.495.505,22
Despeses registrals 350.000,00
TOTAL 35.888.517,20
Gestió cobraments 717.770,34
TOTAL A REPARTIR 36.606.287,54

QUADRES DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ.

SIG BBDD
Consultes dels propietaris

Fitxes de les finques Consultes urbanístiques

Consultes de tesoreria
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