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Resumen de la tesis (máximo 4000 caracteres o los que quepan dentro de este espacio delimitado, 
sólo 1 PÁGINA) 
 
Fuente: Arial, 10.  

 
La present Tesi 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. 

 

El desenvolupament de la metodologia comença com en tot procediment administratiu, amb l’actuació 

urbanística que comporta un conjunt d’accions, generalment successives en el temps, de tal manera

que cada una d’elles està condicionada per la realització de les precedents. Es tracta, doncs, d’un

encadenament d’accions en les que participen tant l’Administració com les persones particulars, amb 

responsabilitats diverses. 

 

El desenvolupament i aplicació de una metodologia d’estudi per realitzar el repartiment equitatiu dels

beneficis i càrregues derivats de la transformació del sòl, es parteix de les dades registrades en el 

Sistema de Informació Geogràfica (SIG),  i tenint en comte la diversitat de circumstàncies que

presenten les diferents finques que conformen la comunitat de reparcel•lació.  

 

El Sistema de Informació Geogràfica (SIG), es presenta com eina que facilita i permeteix  la gestió 

d’un conjunt complex i estructurat de dades, i que involucra informació i documentació dels agents y

actors territorials, sobre els quals es desenvolupa el projecte de reparcel•lació. 

 

En el projecte de reparcel•lació, per arribar a realitzar el repartiment de les càrregues i beneficis entre

els propietaris, es realitza un procés que es divideix en quatre fases: La limitació de l’àmbit, el drets

aportats, les adjudicacions i la valoració econòmica. El procediment finalitza generalment després 

d’executades les obres d’urbanització, amb una liquidació econòmica de la reparcel•lació de caràcter

definitiu. 
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