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OBJECTIU DE LA XERRADA

• Informar als propietaris de la urbanització de 
Puig Surís que l’ajuntament inicia la construcció 
de la urbanització.

• Següents passos.

• Posar en valor el fet d’arribar fins aquí i qui ho 
ha fet possible.



La urbanització de Puig Surís

• L’any 1974 neix el Pla parcial de la urbanització 
de Puig Surís.

• L’any 1985 la comissió territorial d’urbanisme 
suspèn el pla parcial

• L’any 1997 les NNSS descataloguen la meitat de 
la urbanització

• L’any 2015 el POUM recull definitivament el nou 
àmbit de la urbanització



• L’Any 2010 l’Ajuntament de Porqueres obté un 
subvenció dins el marc de subvencions de 
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics.

• Aquesta subvenció és aproximadament de 300.000 
euros.

• Bàsicament es fan 3 grans coses amb aquests 
treballs:
▫ El projecte de urbanització
▫ El projecte de reparcel·lació
▫ Obres amb caràcter d’urgència sobre un talús que 

s’esllavissava.

La urbanització de Puig Surís



Tenim la reparcel·lació

• En tot Catalunya hi ha unes 2.000 
urbanitzacions amb aquestes circumstàncies.

• La Generalitat va subvencionar unes 80 
urbanitzacions per arribar a una solució.

• Només una desena (9) d’aquestes urbanitzacions 
ha arribat a acabar la reparcel·lació.



• L’Ajuntament ha notificat a tots els propietaris de totes 
les parcel·les de Puig Surís la reparcel·lació.

• De les 124 parcel·les finals:

▫ 120 són d’usuaris particulars

▫ 3 propietaris il·localitzats

▫ 2 parcel·les les custòdia l’ajuntament fiduciàriament (A-
53;A-16)

▫ 1 parcel·la queda propietat de l’ajuntament (A-123)

Estat de la urbanització:



• Segons el que ha treballat l’ajuntament conjuntament 
amb propietaris i APIS:

▫ 104 propietaris que volen tirar endavant la urbanització

▫ 11 que volen vendre

▫ 3 desconeguts

▫ 2 fiduciaris

▫ 3 pendents de resposta

▫ 1 propietat de l’ajuntament que la subastarà

Estat de la urbanització:



Recordatori quota de parcel·les







Què vol dir aquest percentatge?

• De cada despesa que s’hagi de fer per pagar la 
urbanització la parcel·la ha de pagar aquest %.

• En l’exemple anterior:

▫ Percentatge de 1,2678 %

▫ Si l’obra val 3.117.513,33 euros la parcel·la haurà 
de pagar 39.523,83 €



On podem trobar aquesta 

documentació?
• Podeu trobar tota la documentació referent a 

Puig Surís a www.porqueres.cat

• Aquí hi ha tant el projecte d’urbanització, com 
de reparcel·lació com aquella informació útil.

http://www.porqueres.cat/


Quins són els propers passos?

• L’Ajuntament portarà a ple el dia 27 de juliol la 
contractació de les obres.

• Donat que hi ha el període de vacances a l’agost 
s’allargarà el termini fins a mitjans de setembre 
per poder presentar ofertes.

• Podeu fer aportacions al plec durant els propers 
dies. El plec està penjat a www.porqueres.cat



La licitació

• Les obres d’urbanització:

▫ Tenen un cost de 3.117.513,33 €

▫ La duració de les obres és de 18 mesos.

• Contractació amb dues millores:

▫ Fitació de les parcel·les per façana 6.060,80 €

▫ Marge esllavissat pel Gloria 177.257,02 €



Els costos totals de la urbanització

OBRES 
URBANITZACIÓ

Base imposable 21% IVA TOTAL

Obres d’urbanització 2.576.457,3 € 541.056,03 € 3.117.513,33 €

DESPESES DE 
GESTIÓ

Base imposable 21% IVA TOTAL

Direcció d’obres 51.916,33 € 10.902,43 € 62.818,76 €

Despeses generals 51.529,15 € 10.821,12 € 62.350,27 €

TOTAL 103.445,48 € 21.723,55 € 125.169,03 €

TOTAL 2.679.902,78€ 562.779,58€ 3.242.682,36€



Franja protecció antiincendis

• La urbanització té l’obligació de fer la neteja 25 
metres al voltant de les parcel·les de la massa 
boscosa.

• Per evitar malmetre la urbanització una vegada 
acabada al setembre s’iniciaran aquests treballs.

• El cost d’aquesta actuació és de 18.237,04 € i es 
pagarà en funció del % de participació.

• Recomanem a tothom tallar els arbres abans de 
la fi de l’obra.



Com funciona el pagament de l’obra?

AJUNTAMENT

PROPIETARIS CONSTRUCTOR



AJUNTAMENT CONSTRUCTOR

L’Ajuntament contracta directament a 

una empresa constructora per fer la 

urbanització



AJUNTAMENT

PROPIETARIS

PROPIETARIS

PROPIETARIS

Els propietaris paguen a l’ajuntament 



Com haurem de fer el pagament?

• En funció de les nostres necessitats l’ajuntament 
planteja 3 escenaris possibles.

• Avui per avui, l’ajuntament planteja fer el 
cobrament amb 4 quotes del 25 % en un interval 
de 5/6 mesos cadascuna.



ELS 3 ESCENARIS D’URBANITZAR...

URBANITZACIÓ 
SIMULTÀNIA

URBANITZACIÓ URBANITZACIÓ 
AMB 
FRACCIONAMENT

Assumir el cost del 
100% de la quota

No cal aval de garantia La quota generarà
interessos en funció del 

temps

Podem començar a 
construir 

immediatament 
(prèvia llicència)

No podem construir 
fins que s’acabin les 
obres d’urbanització

No podem construir fins 
que s’acabin les obres 

d’urbanització

S’inscriu nota que 
la primera 

ocupació va amb 
final d’obra

Paguem les quotes a 
mesura que es 

generen

Fraccionem el 
pagament pendent a 

raó de 500 euros 
màx al mes



URBANITZACIÓ SIMULTÀNIA

• Cal fer el pagament del cost de la quota 
d’urbanització al 100%.

• Caldrà fer un dipòsit de garantia del 10% del cost de 
la urbanització, per tal de garantir la càrrega de la 
parcel·la.

• Aquesta opció és per la gent que té un interès en 
anar a viure ja, a la urbanització. 

• Amb les obres d’urbanització, ja podem demanar la 
llicència per fer-nos la casa. Prèvia inscripció al 
registre de la propietat.

• Es podrà viure a l’habitatge una vegada acabades les 
obres d’urbanització. 



URBANITZACIÓ

• Anem fent els pagaments a mesura que 
l’Ajuntament gira les quotes.

• Tal i com hem dit, la voluntat és fer 4 quotes del 
25% de l’import.

• En cas de voler avançar la llicència, s’hauria 
d’anar a URBANITZACIÓ SIMULTÀNIA.



URBANITZACIÓ AMB FRACCIONAMENT

• Fraccionarem el pagament a raó de 500 euros al 
mes com a mínim. 

• Avui per avui, aquest “finançament” el fa 
l’Ajuntament. Per llei hem d’aplicar l’interès 
legal que actualment és d’un 3 %.

• El que quedi pendent de pagament l’abril de 
l’any 2024 s’haurà d’avalar. 



ELS 3 ESCENARIS D’URBANITZAR...

URBANITZACIÓ 
SIMULTÀNIA

URBANITZACIÓ URBANITZACIÓ 
AMB 
FRACCIONAMENT

Assumir el cost del 
100% de la quota

No cal aval de garantia La quota generarà
interessos en funció del 

temps

Podem començar a 
construir 

immediatament 
(prèvia llicència)

No podem construir 
fins que s’acabin les 
obres d’urbanització

No podem construir fins 
que s’acabin les obres 

d’urbanització

Hi ha d’haver un 
dipòsit/aval del 

10%

Paguem les quotes a 
mesura que es 

generen

Fraccionem el 
pagament pendent a 
raó de 500 euros al 

mes



En el cas d’hipoteca

• L’ajuntament té inscrita la càrrega 
d’urbanització al registre de la propietat.

• A dia d’avui cap banc ha volgut fer una hipoteca i 
ser segona càrrega.

• En el cas que algú faci hipoteca i necessiti que 
l’ajuntament passi a segona càrrega s’haurà 
d’avalar el 110% de la quota final.



Indicacions a les parcel·les particulars

• És molt important que s’acabin de netejar totes 
les parcel·les en el sentit d’arbres grans.

• Hem d’evitar deteriorar la urbanització un cop 
feta.

• Els tancaments definitius, s’hauran de fer una 
vegada acabes les obres d’urbanització. (sempre 
prèvia llicència)



Documents de la reunió

• Per tenir les dades actualitzades

▫ DADES PERSONALS:

 Nom, telèfon de contacte (mòbil), e-mail

 Parcel·la adjudicada

▫ DECLARACIÓ DE L’IVA



Actualització de dades



El pagament de l’IVA

• TOTES LES PARCEL·LES TENEN OBLIGACIÓ DE 
PAGAR IVA.

• La llei ens obliga a preguntar a tots els propietaris 
com ingressaran aquest IVA.
▫ Si actuem com a particulars. El facturarà directament 

l’ajuntament amb la quota. 
▫ Si actuem com a empresaris. El liquidarà el propietari 

de la parcel·la directament a hisenda.

• En el cas de fer una autogestió de l’IVA recomanem 
tenir l’assessorament d’un gestor per saber si aquest 
cost forma part de l’activitat empresarial.



Declaració IVA



Declaració IVA



Declaració IVA



Unes consideracions a fer

• Fa 47 anys que es va iniciar la urbanització de 
Puig Surís.

• Per l’ajuntament de Porqueres és un valor molt 
alt per tirar-lo endavant i pels propietaris també.

• Dins el marc legal intentarem ajudar tant com 
puguem a tothom i per això necessitem la 
col·laboració de tothom.

• Hi ha 124 parcel·les amb casuístiques molt 
diferents. 



Unes consideracions a fer

• Tant els projectes de reparcel·lació com 
d’urbanització es van poder aprovar sense 
problemes gràcies a la col·laboració 
propietaris/ajuntament.

• L’associació de propietaris ha estat clau per 
facilitar aquest procés.

• Necessitem d’aquesta col·laboració.



Per qualsevol consulta i/o gestió 

personal utilitzeu el correu:

urbanisme@porqueres.cat

També podeu trucar a l’ajuntament i demanar per 
urbanisme

Gràcies per la vostra atenció


