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Projecte de Reparcel•lació de la Urbanització “Les Palmeres” al 

municipi de Canyelles”. Regularitzar la transformació del sòl en el 

sector 
 

Equip pluridisciplinari de tècnics (arquitectes, advocats, enginyers i 

urbanistes)  

 

METODOLOGIA: utilització i integració de noves tecnologies i eines en 

el procés metodològic de la reparcel•lació 

Etapes: La limitació de l’àmbit, el drets aportats, les adjudicacions 

i la valoració econòmica 

 

MODEL EXPLICATIU, PROPOSTES DE MILLORA I CONCLUSIONS 

Introducción Introducción                 INTRODUCCIÓN 



                1.1. Objectiu General 

 
L’objectiu principal consisteix en aplicar una eina de 
anàlisis, com es un Sistema de Informació Geogràfica 
(SIG) amb dades jurídiques i morfològiques del territori, a 
la metodologia d’un projecte de reparcel•lació; de 
manera, que ens permeti agilitzar i millorar el procés de 
presa de decisions i anàlisis per aconseguir una 
optimització del repartiment de càrregues i beneficis 
entre propietaris, que es el propòsit d’una reparcel•lació. 



                1.2. Objectius específics 

- Conceptualitzar sobre el terme reparcel•lació i la seva 
aplicació en la transformació del sòl. Normativitat que 
regula el procés de la reparcel•lació. 
 

- Desenvolupar i aplicar una metodologia d’estudi per 
realitzar el repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues 
derivats de la transformació del sòl, a partir de les dades 
registrades en el Sistema de Informació Geogràfica (SIG). 

  

- Presentar un modelo explicatiu on es reflexa la importància 
del Sistema de Informació Geogràfica (SIG), com eina que 
facilita i permet  la gestió d’un conjunt complex i estructurat 
de dades. Recomanacions i propostes de millora. 



                2. MARC CONCEPTUAL 

2.1. Rreparcel•lació. Normativa Espanya. Catalunya. Municipi 

de Canyelles “Les Palmeres”. 
  

2.2. El Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) 



                

Fons d’informació 
 

Les fonts utilitzades per alimentar el Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG) pel seu funcionament al llarg de tots els 
processos metodològics del projecte de reparcel•lació han sigut els 
següents: 
• Dades gràfiques  
• Dades alfanumèriques 
• Dades creades 
 

Es va crear un SIG de la Urbanització “Les Palmeres” que 
relacionava els mapes creats amb les dades alfanumèriques 
creades (base de dades), i permetia gestionar el projecte de 
reparcel•lació al llarg de les seves etapes fins arribar a la 
finalització de les obres d’urbanització. 

METODOLOGIA DE ESTUDI I ANÀLISI 



                

Es va establir la normativa urbanística i la finalitat de la 
reparcel•lació, repartiment equitatiu de càrregues i beneficis. Es 
realitzar un procés que es divideix en quatre fases. 
 

• Delimitació de l’àmbit. 
• Registre dels drets aportats. 
• Adjudicacions 
• Valoració econòmica.  
 

Es parteix de l’aplicació del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) 
en cadascuna de les etapes de la metodologia. 
 

El procediment finalitza generalment després d’executades les 
obres d’urbanització, amb una liquidació econòmica de la 
reparcel•lació de caràcter definitiu. 

METODOLOGIA DE ESTUDI I ANÀLISI 



                3.1. Delimitació de l’àmbit de la reparcel•lació 

3.1.1. Anàlisi de dades: Dades de les superfícies de l’àmbit i de 
les qualificacions del sòl , propietaris afectats pel procés de 
reparcel•lació i en quin grau participaven en el procés. 
 

3.1.2. Qualificació del sòl 
Distribució física i quantificació de les qualificacions del sòl dins de 
l’àmbit del sector. 
 

 

Qualificació del sòl Superfície àmbit Superfície zonal

8a1 791.574,38 791.574,38

8a2 124.840,06 124.840,06

8a3 23.425,65 23.425,65

PU 310.978,07

EV 23.382,25

ST 376,07

Viari 166.484,10

TOTAL 1.441.060,58 939.840,09  



                3.1. Delimitació de l’àmbit de la reparcel•lació 

3.1.3. Estructura de propietaris. 
 

Es va poder analitzar que inicialment l’àmbit estava compost per 
les finques matrius 2, 3, 108, i 142, en diferents graus dins de 
l’àmbit. Aquestes varen tenir diferents segregacions al llarg del 
temps creant noves finques i parcel•les registrals (procés de 
reparcel•lar sense projecte). 
Finalment es va comprovar que els restes de les finques 2, 3 i 
142 es van agrupar formant la finca 2.550. De la finca 108 es 
van segregar les finques 2.546, 3.342, 3.343 i 3.344. 
Es va determinar que de les finques només la 2.550 i 3.342 
tenien alguna part fora de l’àmbit, conseqüentment es tindria 
que crear dues noves finques fora de l’àmbit en sòl no 
urbanitzable. 



                3.2. Drets aportats a la reparcel•lació 

Es va definir quins drets aportaven aquests, a partir de la 
documentació jurídica de cada propietari. Aquestes dades es van a 
introduir al SIG per poder comprovar la seva veracitat i poder 
detectar diferents incidències com propietats horitzontals, 
contractes privats i descripcions errònies de finques registrals. 
 

La relació de finques aportades, incloent-hi els contractes privats 
reconeguts per l’Ajuntament, formaven un annex del projecte amb 
una fitxa per a cada una de les 1.050 finques aportades on hi 
constava, en el cas de les finques registrals, la descripció de la 
finca, la seva situació, les dades registrals, les carregues de la finca 
i les dades personals dels propietaris. En el cas dels contractes 
privats, només constaven aquelles dades de les quals disposàvem: 
situació, data del contracte i dades personals dels propietaris que 
havien aportat prèviament aquest contracte. 



                3.2. Drets aportats a la reparcel•lació 

Les finques segregades en “regim de propietat horitzontal”, la 
reparcel•lació no té constància, de les quotes de participació entre 
cadascun dels diferents cotitulars, ni dels elements comuns que 
comparteixen. En la descripció de les finques aportades, es va 
cancel•la la finca i es creen unes finques registrals independents.  
 
Per tal d’encaixar les diverses situacions, en que es trobaven els 
contractes, es van classificar segons la seva situació jurídica, 
finques matrius i any de la venta 



                3.2. Drets aportats a la reparcel•lació 

Finques aportades inscrites al Registre de la Propietat i els restos 
de superfície de finques matriu:  
 
  
 
 
 
 
 
 
En el procés d’informació pública personalitzada a seguir a 
l’aprovació inicial de la reparcel•lació, els titulars de drets reals 
serien notificats formalment de la manera en que el projecte 
tractaria cadascuna de les càrregues registrades. 

 

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  



                3.2. Drets aportats a la reparcel•lació 

El quadre següent recull la superfície total de contractes privats 
reconeguts per l’Ajuntament, classificats per subzones. La 
superfície total d’aquests contractes és la que es tenia que restar 
del total de superfície de les finques matrius, que es recull en el 
quadre anterior. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Contractes privats 8a1 107.240,14

8a2 15.917,65

8a3 0,00

Total 123.157,79



                3.3. Adjudicacions 

A l’adjudicar les parcel•les a tots els propietaris que participen, les 
parcel•les resultants tenen que estar situades el mes a prop 
possible de les finques aportades sempre que sigui possible i si no 
es pogués es tindria que ponderar el valor econòmic. D’aquesta 
manera un SIG ens ha assistit a poder complir amb aquesta 
exigència normativa i poder refermar la solució adoptada en el 
projecte de reparcel•lació davant possibles queixes dels propietaris.  
 
El nombre de finques que es proposa adjudicar és de 1.463. Les 
fitxes de la reparcel•lació, incloses en l’expedient, referides a 
cadascuna de les finques adjudicades, hi constava la descripció de 
la finca, la seva situació, les dades registrals, les carregues de la 
finca i les dades personals dels propietaris. 
 
 



                3.3. Adjudicacions 

A l’adjudicar les parcel•les a tots els propietaris que participen, les 
parcel•les resultants tenen que estar situades el mes a prop 
possible de les finques aportades sempre que sigui possible i si no 
es pogués es tindria que ponderar el valor econòmic. D’aquesta 
manera un SIG ens ha assistit a poder complir amb aquesta 
exigència normativa i poder refermar la solució adoptada en el 
projecte de reparcel•lació davant possibles queixes dels propietaris.  
 
El nombre de finques que es proposa adjudicar és de 1.463. Les 
fitxes de la reparcel•lació, incloses en l’expedient, referides a 
cadascuna de les finques adjudicades, hi constava la descripció de 
la finca, la seva situació, les dades registrals, les carregues de la 
finca i les dades personals dels propietaris. 
 
 



                3.3. Adjudicacions 

 S’han de constituir noves finques:  
 

• Les parcel•les objecte de contractes privats de compravenda, 
entre particulars i Promotor reconeguts per l’Ajuntament. 

• Les parcel•les atorgades al promotor original en 
correspondència a les restes de finca aportades. 

• Les finques que suporten les infraestructures tècniques, no 
inscrites prèviament. 

• Les destinades a complir amb la cessió del 10% d’aprofitament 
mitjà.  

• Els vials reconeguts per usucapió, com a sistemes, que encara 
no havien estat inscrits al Registre de la Propietat que 
s’inscriurien a nom de l’Ajuntament. 

 



                3.3. Adjudicacions 

Contractes privats reconeguts per l’ajuntament:  
 

• Els Contractes privats adjudicats a la finca matriu 2546. 
• Els Contractes privats venut per “Construcciones Los Álamos, 

S.A.” i que es van encaixar a la finca matriu 2550. 
• Els Contractes privats on no s’especificava de quina finca matriu 

provenien o en el cas que s’especificava deien que pertanyien a 
la finca matriu 3342, adjudicant-se tots a la finca matriu 3342. 

• S'assignava un Contracte privant venut per “Construcciones 
Marme,” i que específicava que provenia de la finca matriu 3344. 

• Contractes que es van tenir que adjudicar una parcel•la diferent 
de la aportada. 

• Les parcel•les que es van adjudicar com a segregacions 
d’aquesta finca. 

 



                3.3. Adjudicacions 

Parcel•les que per no complien superfície i/o façana mínima segons 
zona, quedant fora de normativa:  
 

Registrals fora àmbit 85 

Contractes privats 9 

Resta superfície 7 

 



                3.3. Adjudicacions 

Al aplicar 10% d’aprofitament urbanístic, es va aplicar a cadascuna 
de les subzones, resultant així el 10% de l’aprofitament total de les 
zones. :  
 

 

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  



                3.3. Adjudicacions 

Distribució del 10% d’aprofitament mig entre les restes de finca 
matriu:  
  

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  

 



                3.3. Adjudicacions 

Superfície total de parcel•les que s’adjudiquen a cada una de les 
finques.  
  

FINQUES MATRIUS SUP. TEORICA SUP. ADJUDICADA DIFERENCIA

FINCA 108 17.987,86 17.989,10 1,24

FINCA 2546 114.044,04 114.041,13 -2,91

FINCA 3342 3.163,55 3.320,17 156,62

FINCA 3344 6.445,57 6.496,38 50,81

FINCA 3343 14.172,45 13.966,65 -205,80  



                3.3. Adjudicacions 

Les finques matrius relacionades, mitjançant aquest projecte han 
estat objecte de cessions obligatòries i gratuïtes en concepte de 
vials, així:  
 
• De la finca 108 s’adjudica en concepte de vials 1.945,74 m² 
• De la finca 2546 s’adjudica en concepte de vials 23.053,98 m² 
• De la finca 3342 s’adjudica en concepte de vials 2.706,28 m²  
• De la finca 3343 s’adjudica en concepte de vials 1.533,03 m²   
• De la finca 3344 s’adjudica en concepte de vials 747,80 m²  
 



                3.3. Adjudicacions 

Resum de finques adjudicadas.  
 

 

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  



                3.4. Valoracions econòmiques 

La valoració econòmica de les càrregues i beneficis dels propietaris, es 
realitza a partir del seu percentatge de participació que ve donat per la 
superfície adjudicada respecte el total de l’àmbit. El SIG a mes a mes 
d’obtenir aquesta dada es ajudà a la verificació i la valoració dels drets 
de cada propietari.  
 
A l’efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l’aprofitament 
urbanístic en un àmbit d’actuació, tant si es tracta de sectors de 
planejament urbanístic com polígons d’actuació urbanística, s’ha 
d’ajustar a la regla següent (Art. 37 DL 1/2005):  
• "a) Si l’àmbit d’actuació urbanística comprèn diverses zones, s’ha 

d’establir el valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna.  
• b) Els valors homogeneïtzats a què es refereix l’apartat anterior han 

d’expressar la intensitat dels usos, la rigidesa a la demanda de 
cadascun dels usos, llur localització i la repercussió admissible del 
valor de la urbanització o, si s’escau, reurbanització.” 



                3.4. Valoracions econòmiques 

Traslladant els coeficients a les superfícies netes i edificabilitats, els 
aprofitaments totals corresponent a l’àmbit son el següent: 
 

 

 

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 



                3.4. Valoracions econòmiques 

Despeses. Compensacions econòmiques. 
 
 Les empreses promotores de la Urbanització, propietàries de les 
finques matrius de la mateixa, han anat fent segregacions 
d’aquestes finques, de tal manera que aquestes segregacions han 
passat a formar parcel•les independents de particulars. Unes han 
estat inscrites en el Registre de la Propietat i d’altres s’han 
mantingut amb  contractes privats.  
 
El pressupost de contracta de les obres d’urbanització, que consta 
en el projecte que tramita l’Ajuntament és de 28.522.836,52 €, (IVA 
inclòs ) quantitat que es desglossa  



                3.4. Valoracions econòmiques 

Costos de reparcel•lació.   
 
 Liquidació provisional  
 
De les quantitats anteriors resulta una liquidació provisional 
del cost d’urbanització, a repartir entre els propietaris dels 
aprofitaments adjudicats, resultants de suma el cost 
d’urbanització, el del projecte de reparcel•lació, les despeses 
registrals, i la gestió de cobrament dels 2% un total de 
36.606.287,54 € 



                4. MODEL EXPLICATIU 

Dades Cadastrals 

Dades municipals 

Dades jurídiques 

Dades estadístiques 

Dades econòmiques 

Estudis de mercat 

Cartografia 

Ortofotos 

Mapes històrics 

Projecte de 

reparcel·lació 

Delimitació de 

l’àmbit 

Drets aportats 

Adjudicacions 

Valoracions 

econòmiques 

SIG del sector 

SIG territorial 

SIG municipal 

Modelo explicatiu: eina SIG en la metodologia d’una reparcel•lació 



                PROPOSTES DE MILLORA 

Tots els agents que participen en la reparcel•lació tindrien que 
tenir coneixements de que es un SIG, perquè generin els 
anàlisis necessaris per la seva feina i aprofitin el potencial que 
aquestes eines aporten a la seva feina.  
 

Per unir entitats gràfiques i alfanumèriques, es adequat 
estructurar les dades de manera que aquesta unió sigui lo 
mes àgil possible.   
 

Un cop creat el sistema el manteniment i actualització del 
procés es mes senzill i no crea treball addicional. Si els 
ajuntaments tinguessin les seves cartografies digitals i 
actualitzades i unes bases de dades amb tota la informació 
alfanumèrica, el SIG seria ja una eina habitual a 
l’Administració.  



                CONCLUSIONS DE L’ESTUDI  

Per varis motius (polítics, gestió dels departaments i 
desconeixement del tema per part de tècnics i alts càrrecs de 
l’Ajuntament), aquest SIG va quedar abandonat. No se’l va 
aprofitar i tanta feina va quedar sense divulgació a nivell 
científic, i la falta de desenvolupament a altres 
reparcel•lacions a crear-se en el Municipi. 
 

Es fa evident que un SIG ajuda en el procés d’un projecte de 
reparcel•lació, com succeeix en general en la gestió 
urbanística. Es millora en els resultats de la gestió i es pot 
arribar a un grau de definició que sense aquesta eina seria 
impossible.  



                FUTURES INVESTIGACIONS 

En quan a les perspectives i futures investigacions, es fa 
necessari comptar amb eines Sistemes d’informació 
Geogràfica, mes específics per cadascuna de les seves 
aplicacions i tecnologia com la telefonia mòbil i accés a 
internet que siguin d’ús quotidià.  



                

 

 

 

 

 

MOLTEES GRACIES PER LA SEVA ATENCIÓ 


