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JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
El present projecte de reparcel·lació per compensació bàsica ha estat 
redactat pels arquitectes, Srs. Mònica Rovira Lliberia i Emili Salavedra Espígol, 
del despatx MOEM ARQUITECTES S.C.P. i assessorat jurídicament pel despatx 
professional CORSUNSKY & MORÉ ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P. 
 
CANVIS RESPECTE L'ÚLTIM PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
Respecte el projecte de reparcel·lació de novembre de 2022 i atenent a la 
petició dels serveis tècnics municipals respecte l’ajust de les quantitats 
econòmiques i , s'ha de dir que: 
 
1.- S'han modificat les quantitats referents als costos de urbanització (ajustant-
los al P.E.M. del projecte de urbanització, que presentava un error material en 
la grafia del mateix, no així en la valoració de capítols d’obra i del resum, que 
eren correctes). Aquest petit desajust es corregeix en la present reparcel·lació. 
  
2.- S’incorpora a la descripció de la parcel·la resultant nº1 la “limitació de 
disponibilitat” del seu titular, el Sr. MARC FERRER ROST (NIF: 07265002-S). 
 
Així la liquidació provisional canvia lleugerament per l’ajust de les quantitats de 
costos, no en canvi dels percentatges dels drets adjudicats i dels percentatges 
de les despeses de urbanització que corresponen a cadascun dels 
participants. 
 

Banyoles, febrer de 2022. 
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MEMÒRIA 

1.- REDACTORS. 

El present projecte de reparcel·lació per compensació bàsica ha estat 

redactat pels arquitectes, Srs. Mònica Rovira Lliberia i Emili Salavedra Espígol, 

del despatx MOEM ARQUITECTES S.C.P. i assessorat jurídicament pel despatx 

professional CORSUNSKY & MORÉ ADVOCATS ASSOCIATS S.L.P. 

2.- OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ 

BÀSICA. 

Aquesta modificació té per objecte el projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica, que té per objecte el concretar, d’acord amb la 

normativa continguda als arts. 124, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 

i articles 164, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme, l’adjudicació de les parcel·les resultants del 

procés d’urbanització, als propietaris afectats i la cessió dels sòls qualificats de 

sistemes a l’Ajuntament Porqueres. 

Els terrenys són els que s’assenyalen gràficament als plànols del present 

document, que es corresponen a l’àmbit del P.A.U. 1 / PRAT-ROIG del terme 

municipal de Porqueres. 

La superfície total de l’àmbit de reparcel·lació per compensació bàsica és de 

6.402,00m2. 

Cal assenyalar, a més, que la superfície total de l’àmbit està compresa per tres 

finques, tal com s’assenyalarà al corresponent apartat de finques aportades. 

Posar de manifest que existeix un conveni urbanístic signat en data 29 de 

gener de 2018 per a l’execució de les obres de drenatge de les aigües pluvials 

del carrer Pla de l’Estany i que s’adjunta al present projecte. 



 

3.- SITUACIÓ URBANÍSTICA: PLANEJAMENT VIGENT. 

El planejament vigent del terme municipal de Porqueres és el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Porqueres, que va ser aprovat definitivament 

pels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 13 de juny i 21 

de març de 2013, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC) número 6.485 de 22 d’octubre de 2013, als efectes de la seva 

executivitat. 

Cal tenir en compte, a més, que la Modificació núm. 2 del POUM de 

Porqueres, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Girona de 2 de juny de 2015 i publicada al DOGC núm. 6.912, 

de 14 de juliol de 2015, afecta directament al P.A.U.1 / PRAT-ROIG, al crear una 

subclau específica d’habitatge de protecció oficial per a aquest àmbit. 

Per últim, cal considerar la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal P.A.U.1 / Prat-Roig, aprovada definitivament per acord de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 1 de juny de 2017 i publicada al 

DOGC núm. 7467, de 4 d’octubre de 2017, per la qual s’estableix una nova 

ordenació de l’àmbit, per la reubicació de la vialitat amb la finalitat de poder 

esgotar o aproximar-se més al nombre màxim d’habitatges permesos per la 

densitat màxima de l’àmbit. 

En aquest sentit, la modificació puntual referida obliga a la presentació de la 

present modificació del projecte de reparcel·lació, per tal d’ordenar l’àmbit i 

la reparcel·lació resultant. 

4.- RELACIÓ D’INTERESSATS. DESCRIPCIÓ DE LA MANERA COM INTERVENEN. 

En compliment d’allò disposat a l’article 129, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat 

per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, i als articles 170, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, es consideren interessats les 

següents persones: 



 

 Els propietaris de finques compreses en el sector sotmès a reparcel·lació 

per compensació bàsica. 

 Els titulars de drets i interessos legítims sobre els mateixos. 

 Els arrendataris. 

El present projecte de reparcel·lació té per objecte desenvolupar la gestió 

urbanística del PAU-1 PRAT ROIG de Porqueres, el qual està format per una 

finca única amb aprofitament urbanístic, amb diversos propietaris, , que es 

descriuen a continuació: 

Propietari 1:  

JOAQUIM FERRER ANGLADA 
Adreça:  
Carrer Mas Estanyell núm. 21  
17834 Porqueres (Girona) 
N.I.F.: 77906171-L 
Aporta el 49,95% de la finca aportada número u. 

Propietari 2:  

ANTONIO FERRER ANGLADA 
Adreça:  
Carrer Mas Estanyell núm. 21  
17834 Porqueres (Girona) 
N.I.F.: 40306110-J 
Aporta el 12,50% de la finca aportada número u 

Propietari 3:  

JOEL FERRER ROST 
Adreça: 
Carrer Mas Estanyell, núm. 21  
17834 Porqueres (Girona) 
N.I.F.: 40341172-T 
Aporta el 12,47% de la finca aportada número u 

Propietari 4:  

MARTA FERRER ROST 
Adreça:  
Carrer Mas Estanyell, núm. 21  
17834 Porqueres (Girona) 
N.I.F.: 40359017-C 
Aporta el 12,47% de la finca aportada número u 



 

Propietari 5:  

MARC FERRER ROST 
Adreça:  
Carrer Mas Estanyell, núm. 21  
17834 Porqueres (Girona) 
N.I.F.: 07265002-S 
Aporta el 12,61% de la finca aportada número u 
 
Sòl públic: 
Vialitat: 626,80 m2 

Els titulars d’altres drets sobre les finques incloses dins l’àmbit del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica són, en la condició que s’especifica: 

 
Els titulars de drets i interessos legítims: 
 
No consten titulars d’altres drets i interessos legítims en el present projecte de 
reparcel·lació per compensació bàsica del PAU-1 PRAT ROIG del terme 
municipal de Porqueres. 
 
Els arrendataris: 
 
No consten arrendataris en el present projecte de reparcel·lació per 
compensació bàsica del PAU-1 PRAT ROIG del terme municipal de Porqueres. 
 
Administració actuant: 
 
Com a Administració urbanística actuant, l’Ajuntament de Porqueres. 
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES 

  PROPIETARIS: 

JOAQUIM FERRER ANGLADA 

ANTONIO FERRER ANGLADA 

JOEL FERRER ROST 

MARTA FERRER ROST 

MARC FERRER ROST 

AJUNTAMENT DE PORQUERES 



 

 

FINCA APORTADA NÚMERO 1 

SUPERFÍCIE registral:  4.374,00 m2  

SUPERFÍCIE amidada:  5.775,20 m2      

DESCRIPCIÓ.- Rústica, avui urbana. Peça de terra de conreu, avui terreny, en el 

terme municipal de Porqueres, lloc de mànigues, anomenat Prat Roig, 

d’extensió aproximada dues vessanes, iguals a quaranta-tres àrees, setanta-

quatre centiàrees. I limita: al nord i oest, amb successors de Campolier; al sud, 

camí públic que condueix a la carretera de Pujarnol; i a l’est, amb la resta de 

la finca matriu propietat de les germanes Reig Boschmonar. 

D’acord amb l’establert als articles 132, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació a les 

finques aportades, es farà constar la seva descripció d’acord amb la realitat 

física i amb les especificacions requerides per la legislació hipotecària. Si la 

descripció de la finca en el Registre no coincidís amb la real, per raó de la seva 

extensió superficial, límits o edificacions que s’hagin de mantenir, es farà 

constar així en el Projecte, a fi que es porti a terme la rectificació registral que 

procedeixi en cada cas.  

En aquest sentit, interessa que per part del Registrador de la Propietat de 

Banyoles es procedeixi a adaptar la cabuda de la finca registral número 1273, 

inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles, al volum 1464, llibre 22 de 

Porqueres, foli 85, i que es correspon amb la finca aportada 1 al present 

projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU-1 Prat Roig del 

terme municipal de Porqueres, a la superfície real de 5.775,20m2 que resulta de 

l’amidament topogràfic realitzat.  

INSCRIPCIÓ.-  Inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles al volum 1464, 

llibre 22 de Porqueres, foli 85, inscripció 1a. 



 

TÍTOL.- Pertany en parts indivises, segons s’especifica, en un 49,95% al Sr. 

Joaquim Ferrer Anglada, en un 12,50% al Sr. Antonio Ferrer Anglada, en un 

12,47% al Sr. Joel Ferrer Rost, en un 12,47% a la Sra. Marta Ferrer Rost i en un 

12,61% al Sr. Marc Ferrer Rost, segons consta en escriptura pública de donació 

autoritzada davant del Notari de Banyoles el Sr. Pelayo García de Ceca Benito 

el dia 23 de maig de 2017, amb número de protocol 489, ratificada pel Sr. 

Marc Ferrer Rost mitjançant diligència davant del mateix notari en data 15 de 

juny de 2017. 

La referida escriptura, que no ha estat inscrita al Registre de la Propietat, 

s’adjunta al present projecte com a Annex III, sol·licitant al Registrador de la 

Propietat la inscripció simultània de la referida escriptura i del present projecte 

de reparcel·lació. 

CÀRREGUES.- La finca resta lliure de càrregues. 

AFECCIONS.- La finca resta lliure d’afeccions. 

 

FINCA APORTADA NÚMERO 2 

SUPERFÍCIE registral:  no consta 

SUPERFÍCIE amidada:  316,80 m2 

DESCRIPCIÓ.- CAMÍ PÚBLIC existent, anomenat camí vell de Porqueres a la 

carretera de Pujarnol, de superfície tres-cents setze metres quadrats i vuitanta 

decímetres quadrats. Limita, al Nord i a l’Oest, amb la finca aportada número 

u del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU-1 PRAT 

ROIG, al Sud, part amb la continuació del camí i part amb la finca aportada 

número tres del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU-1 

PRAT ROIG; i a l’est, amb continuació del mateix camí. 

 

D’acord amb allò establert a l’article 8 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de 

juliol, l’aprovació definitiva del projecte d’equidistribució serà títol suficient per 



 

a la immatriculació de finques que manquin d’inscripció i la rectificació de la 

seva extensió superficial o dels seus llindars o de qualsevol altra circumstància 

descriptiva, sense necessitat de cap altre requisit. En aquest sentit interessa del 

Registrador de la Propietat de Banyoles que procedeixi a la immatriculació 

corresponent a la finca aportada número 2 del present projecte de 

reparcel·lació a favor de l’Ajuntament de Porqueres amb el caràcter de bé de 

domini públic. 

INSCRIPCIÓ.- No consta. 

 

TÍTOL.- Pertany a l’Ajuntament de Porqueres i del que se sol·licita la 

immatriculació simultània junt amb el present Projecte de Reparcel·lació, en 

virtut de l’article 8 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol. 

 

CÀRREGUES.- Resta lliure de càrregues i gravàmens 

FINCA APORTADA NÚMERO 3 

SUPERFÍCIE registral:  46.741,60 m2  

SUPERFÍCIE amidada:  310,00 m2       

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Peça de terreny, de 310,00 metres quadrats de 

superfície de forma poligonal irregular allargada, situada al carrer Pla de 

l’Estany, de què forma part, al paratge conegut com a Pla de la Perpinyana, al 

terme municipal de Porqueres, que confronta: al nord, a l’est i a l’oest, amb 

vial públic, i al sud, amb la finca de procedència de què se segrega.  

INSCRIPCIÓ.-  És part i se segrega, com s’exposarà, de la finca inscrita en el 

Registre de la Propietat de Banyoles al volum 4164, llibre 113 de Porqueres, foli 

223, Finca 5058. 

TÍTOL.- Pertany a l’Ajuntament de Porqueres, en virtut del conveni de cessió 

gratuïta signat amb la societat Skate 2000, SL, en data 29 de gener de 2018 per 

la qual la mencionada mercantil, en compliment de la condició general 16 



 

d’una anterior llicència d’obres, segrega aquesta part de la finca registral 5058 

de Porqueres, inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles, al Volum 4164, 

Llibre 113 de Porqueres, Foli 223. 

El referit conveni pel qual es formalitza la cessió gratuïta de la referida finca, 

que no ha estat inscrit al Registre de la Propietat, s’adjunta al present projecte 

com a Annex II, sol·licitant al Registrador de la Propietat la inscripció simultània 

del referit conveni i del present projecte de reparcel·lació. 

CÀRREGUES.- La finca resta lliure de càrregues. 

AFECCIONS.- La finca resta lliure d’afeccions. 

 

6. CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS INTERESSATS. 

6.1 Criteris generals 

Els drets dels propietaris dins de la reparcel·lació per compensació bàsica, 

segons l’article 133.1 del RLUC, serà proporcional a la superfície de les finques 

originàries respectives. Això vol dir que tots els terrenys inclosos dins d’un mateix 

sector es valoraran uniformement, és a dir, d’acord amb un mateix valor 

unitari, subjectant-se als criteris de la legislació aplicable en matèria de sòl i de 

valoracions i amb l’acord unànime dels propietaris. 

La data per determinar el dret dels propietaris afectats serà la de l’inici de 

l’expedient de reparcel·lació per compensació bàsica davant la corporació 

local. 

En els casos de discordança entre els títols i la realitat física de les finques, es 

considerarà que preval aquesta sobre aquells, tal i com estableix l’article 132.2 

del RLUC. 

Les indemnitzacions que corresponguin als seus titulars pels vols existents, 

càrregues i altres despeses incompatibles amb el planejament es valoraran 

amb independència del sòl i se n’ha de satisfer l’import als propietaris 



 

interessats amb càrrec al projecte de reparcel·lació per compensació bàsica, 

en concepte de despeses d’urbanització. 

Les despeses de gestió necessàries per al desenvolupament del polígon, que 

s’especifiquen en aquest projecte, així com les indemnitzacions a possibles 

ocupants o projectes d’expropiació, si s’escaigués, aniran a càrrec dels 

adjudicataris de les finques resultants de la reparcel·lació per compensació 

bàsica en proporció al valor d’aquestes. 

Les quotes que se’n derivin de les despeses descrites més amunt seran 

abonades pels propietaris i interessats a la Junta de Compensació. 

6.2 Valor dels drets teòrics 

El preu aplicable es correspon amb els valors  del sòl resultants del mètode 

residual estàtic, prenent valors de preus de venda d’habitatges amb 

condicions urbanístiques similars. En l’Annex I s’adjunta Estudi de Mercat. 

La valoració del sòl de mercat s’ha fet conforme a la metodologia prevista en 

el Real Decret 1492/2011 de 24 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei del sòl.  

Concretament la formula utilitzada és: 

Vrs = ( Vv / K )  - Vc 

On: 

Vrs Valor Residual del sòl. 
Vv Valor unitari de Venda de l’immoble acabat. 
K Coeficient de ponderació de les despeses generals totals.  

*Coeficient K des de 1,2 a 1,50 atenent a la situació de 
urbanitzat, dinàmica immobiliària, zona, entorn, protecció 
oficial, demanda, qualitat, tipologia, etc. 

Vc  Valor Unitari de Construcció. 
 
Pel càlcul del valor de venda és té en compte un descompte de negociació.  

Per calcular el valor Unitari de construcció s’ha tingut en compte 

 Cost de construcció segons metodologia del col·legi d’arquitectes.  



 

 Honoraris d’arquitecte i  aparellador. 

 Llicències, Escomeses i Taxes de notari i registre.  

El valor resultat que s'estableix serà homogeni per a tot l'àmbit concret pel que 

s'hagi calculat i s'expressarà en €/m2 de sostre. En aquest cas es faran dos 

càlculs: un per a sòl lliure i l'altre per a sòl de protecció oficial. 

 
CÀLCUL DEL VALOR UNITARI DE CONSTRUCCIÓ 
(Vc en €/m2 de sostre) 

Per a establir el valor unitari de construcció (en €/m2 de sostre edificable) 

s'emprarà el mètode simplificat, per a obtenir el Pressupost de Referència (Pr), 

del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

 
Pr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu. 

On, per a cada paràmetre es correspon a: 

Pr Pressupost de Referència. 
Mb Mòdul bàsic (estableix un preu €/m2 d'edificació). 
Cg Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica. 
Ct Coeficient corrector en funció de la tipología de l'edificació. 
Cq Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d'equipaments de l'habitatge. 
Cu Coeficient corrector en funció de l'ús. 
 
 
*CÀLCUL DEL VALOR DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA PER A HABITATGES: 
 
S'aplicaran per a aquest cas: 
Mb Mòdul bàsic (estableix un preu €/m2 d'edificació): 492€/m2. 
Cg Coef. corrector en funció de la ubicació geogràfica: 0,95 (Girona prov.). 
Ct Coef. corrector en funció de la tipología de l'edificació: 1,20 (aïllat) 
Cq Coef. corrector en funció del nivell mitjà d'equipaments de l'habitatge: 1,00. 
Cu Coef. corrector en funció de l'ús: 2,00. 
 
 Pr (habitatge) = 492 x 0,95 x 1,20 x 1,00 x 2,00 = 1.121,76€/m2. 
 
 
*CÀLCUL DEL VALOR DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA PER A GARATGES: 
 
S'aplicaran per a aquest cas: 
Mb Mòdul bàsic (estableix un preu €/m2 d'edificació): 492€/m2. 
Cg Coef. corrector en funció de la ubicació geogràfica: 0,95 (Girona prov.). 
Ct Coef. corrector en funció de la tipología de l'edificació: 1,20 (aïllat) 
Cq Coef. corrector en funció del nivell mitjà d'equipaments de l'habitatge: 0,80. 
Cu Coef. corrector en funció de l'ús: 0,85. 
 



 

 Pr (garatge) = 492 x 0,95 x 1,20 x 0,80 x 0,85 = 381,39€/m2. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI/CONSTRUCCIÓ TIPUS PER A LA ZONA 

Es considera en aquest cas una habitatge tipus de 120 metres quadrats 

construïts d'habitatge amb 40 metres quadrats de garatge. Això és: 

 
HABITATGE: 120 x 1.121,76€/m2 = 134.611,20€. 
GARATGE: 40 x 381,39€/m2 = 15.255,60€. 
TOTAL EDIFICI: 149.866,80€. 
EDIFICABILITAT TOTAL EDIFICI: 160m2 de sostre. 
 

A aquest pressupost se li ha d'afegir el Benefici Industrial (6%) i les Despeses 

Generals (13%), a més de la resta de taxes, permisos, honoraris tècnics, cànons, 

etc. Es passen a detallar a continuació. 

 
 1.- TOTAL P.E.M.:    149.866,80€. 
 2.- DESPESES GENERALS (13%):  19.482,68€. 
  3.- BENEFICI INDUSTRIAL (6%):   8.992,00€. 
 4.- HONORARIS TÈCNICS:   20.000,00€. 
 5.- LLICÈNCIA OBRES/TAXES (4%):  5.994,67€. 
 6.- TAXES (Notari/registre/escomeses): 2.248,00€. 
 
 TOTAL:      206.584,15€. 
 
 Vc / VALOR UNITARI DE CONSTRUCCIÓ (€/m2): 1.291,15€/m2. 
 
 
 
VALOR DE SÒL RESIDUAL DE MERCAT LLIURE 

Vrs = ( Vv / K )  - Vc 

On, per a sòl lliure i amb preus de mercat: 

Vrs Valor Residual del sòl 
Vv Valor unitari de Venda de l’immoble acabat: 2.150€/m2 construït. 
K Coeficient de ponderació de les despeses generals totals: 1,40 atenent la 
situació urbanística i de mercat de la zona on es reparcel·la. 
Vc  Valor Unitari de Construcció: 1.291,15€/m2 construït. 
 

Vrs = ( 2.150 / 1,40 ) - 1.291,15 = 244,56 €/m2. 



 

Donat el valor resultant el tècnics redactors arrodoneixen a l'alça aquesta 
quantitat i fins a 240€/m2, que és el valor que s'aplicarà en aquest projecte de 
reparcel·lació. 

 Vrs (adoptat per a sòl lliure) = 240,00€/m2 sòl. 

 Vs (*segons edificabilitat zonal 0,65ms/ms) = 156,00€/m2 sòl. 

 

VALOR DE SÒL RESIDUAL DE PROTECCIÓ OFICIAL 

Vrs = ( Vv / K )  - Vc 

On, per a sòl lliure i amb preus de mercat: 

Vrs Valor Residual del sòl. 
Vv* Valor unitari de Venda immoble acabat: 1.394,72€/m2 útil. *Veure nota. 
Vv Valor unitari de Venda immoble acabat: 1.150,64€/m2 construït. *Veure nota. 
K Coeficient de ponderació de les despeses generals totals: 0,80 (atenent a què 
es tracta d'habitatges de protecció oficial). 
Vc  Valor Unitari de Construcció: 1.295,15€/m2 construït. 
 
*NOTA IMPORTANT: El valor de venda màxim fixat per la Generalitat i per a Règim General (Zona 
C) és de 1.394,72 €/m2 útil d’habitatge. 
Els valors que es volen determinar en aquest punt són per m2 construït. Per tant i per a poder 
traslladar aquest valor màxim de venda a superfície construïda es considera (amb la nostra 
experiència professional) que la superfície útil d’un habitatge sol ser entre un 15% i un 20% de la 
superfície construïda. Es pren la mitjana ponderada d'un 17,50% com a dada per al càlcul, 
conseqüentment el valor màxim de venda queda fixat en 1.150,64€/metre quadrat construït.  

 

Vrs = ( 1.150,64 / 0,8 ) - 1.291,15 = 147,15€/m2. 

 
Donat el valor resultant el tècnics redactors arrodoneixen aquesta quantitat a 
150€/m2, que és el valor que s'aplicarà en aquest projecte de reparcel·lació. 

 Vrs (adoptat per a protecció oficial) = 150,00€/m2 sòl. 

 Vs (H.P.O. segons edificabilitat zonal 0,85ms/ms) = 127,50€/m2 sòl. 



 

6.3 Quantificació de les despeses. 

6.3.1 Cost d’urbanització 

El cost d’urbanització obtingut en el corresponent Projecte de urbanització 

amb capítols i partides d'obra valorades és de 232.642,67€ (Pressupost de 

contracte). En aquesta quantitat hi ha inclòs el cost de l'execució de l'estudi 

de drenatge de Prat-Roig que abonarà, segons conveni adjunta al present 

projecte, una empresa aliena a favor de la Junta de Compensació i que el seu 

import ascendeix a 18.000€ (més IVA). 

Aquesta quantitat és provisional, pendent de la liquidació definitiva de les 

obres d’urbanització. A aquest import s’haurà d’afegir l’IVA vigent 

corresponent. 



 

6.3.2 Despeses de gestió 

D’acord amb el que estableix l’article 126 i següents de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya (D.L. 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme) i 144 del seu 

Reglament (Decret 305/2006 de 18 de juliol) també aniran a càrrec dels 

adjudicataris les despeses següents: 

6.3.2.1 Criteris generals i classificació de les despeses de gestió 

Les despeses de gestió representen els costos interns necessaris per portar a 

terme tot el procés de transformació del sòl. Aquests costos es poden 

classificar, segons sigui la tasca que els genera, en sis grups diferents: 

a) Despeses de gestió per la redacció de diferents figures de planejament i de 

gestió urbanística. 

b) Despeses de gestió per la direcció i control de l’obra. 

c) Despeses de topografia 

d) Despeses generals d’administració i de llicències, impostos i/o taxes, per 

notaris, per registradors, etc. 

e) Despeses de gestió per seguiment i liquidació de quotes 

6.3.2.2 Despeses de gestió per la redacció de diferents figures de planejament i 

de gestió urbanística: 

Els honoraris part dels quals han estat ja meritats són: 

Topografia 

Estudi geotècnic 

Honoraris Modificació Puntual POUM 

Honoraris Projecte Urbanització 

1.600,00 € 

1.500,00 € 

900,00 € 

10.000,00 € 



 

Despeses de Visat Col·legial 0,00 € (inclòs en honoraris projecte 

urbanització)  

Honoraris Bases i Estatuts 

Honoraris Constitució Junta de 

Compensació i constitució aval 

 

4.000,00 € 

Honoraris Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica i despeses                  

9.000,00 € 

Total despeses de figures de Planejament 

i gestió urbanística                             

27.000,00 € 

 

6.3.2.3 Despeses generals d’administració i de llicències, taxes, notaris, 

publicacions i honoraris de registrador: 

Les despeses generals són les pròpies de qualsevol empresa promotora de sòl. 

Comprenen les despeses de personal i d’estructura dels diferents 

departaments implicats, així com part proporcional de lloguers, material 

d’oficina, etc. En aquest apartat s’inclouen també les despeses de notaris, 

registradors, així com les llicències, taxes i publicacions que pugui comportar 

tot el procés.  

La quantia d’aquestes despeses es pot establir estadísticament i per les 

característiques de l’operació en un 2% del total de les despeses 

d’urbanització. 

Despeses generals (Aprox. 2%) 4.714,79 €  

Taxes A.C.A. 

*Accés infraestructures sanejament 

17.523,00 €  

Total despeses 22.237,79 €  



 

6.3.2.4 Despeses de gestió, per seguiment i liquidació de quotes urbanístiques 

Aquestes despeses són les generades per la despesa tècnica i administrativa 

derivada de la necessitat de fer la liquidació de quotes de participació a 

cada un dels propietaris de sòl, així com al seguiment i, si s’escau, 

l’elaboració dels requeriments disciplinaris establerts per la legislació vigent. 

Total despeses de gestió, per seguiment i 

liquidació de quotes 

3.000,00 €  

 

6.3.2.5 Resum de les despeses de gestió 

Total despeses de figures de 

planejament i gestió urbanística                  

27.000,00 €  

Total despeses de gestió per la direcció i 

control d’obres  

*Inclòs en Honoraris de projecte de 

urbanització  

  

Total despeses generals     

d’administració i de llicències, taxes, 

notaris publicacions i honoraris de 

registrador 

22.237,79 €  

Total despeses de gestió, per seguiment i 

liquidació de quotes                            

3.000,00 €  

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ                        52.237,79 € 

 

6.3.3 Indemnitzacions. 

Les indemnitzacions previstes corresponen a les obres ja executades pels 

propietaris de les diferents parcel·les i que per causa de la nova ordenació 



 

urbanística s'han d'eliminar i el projecte d'urbanització no en contempla la 

restitució.  

S'adjunta valoració de les indemnitzacions, cas que n'hi hagi, en 

documentació annexa. La quantitat total ascendeix a 0,00 €. 

 

6.3.4 Total despeses 

Per tant, el total de despeses és de: 

- Obres urbanització 232.642,67 € 

- Despeses de Gestió  52.237,79 €      

- Indemnitzacions  0,00 €                            

TOTAL  DESPESES  284.880,46 € 

 

6.4 Càlcul import excessos i defectes. 

Els excessos i defectes d’adjudicació es compensen entre els diferents 

propietaris inclosos dins el projecte de reparcel·lació per compensació bàsica.  

Per calcular l’import dels excessos i defectes s’ha de prendre el valor de la 

Unitat de Valor sense urbanitzar, el qual s’obté restant del valor de la Unitat de 

Valor urbanitzada els conceptes de les obres d’urbanització, despeses de 

gestió, benefici empresarial derivat exclusivament de la promoció del sòl i en 

aplicació de l’article 27 del  Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl 

Es calcula el benefici empresarial com: 

Benefici = Despeses Urbanització x ( TLR + PR ) 



 

On: 
TLR = Taxa Lliure de Risc 
PR  = Prima de Risc.  

Pel càlcul de la Taxa Lliure de risc es pren l’última referència publicada pel 

Banc d’Espanya “Tipo de rendimiento interno del mercado secundario de la 

deuda pública de plazo entre dos y seis años”, que és de 0,223% 

La prima de Risc es fixa en funció dels usos i tipologies corresponents atribuïts 

per l’ordenació urbanística, prenent com a referència els percentatges que 

estableix el quadre de l’annex IV del RD  1492/2011 en funció del tipus 

d’immoble. En aquest cas per habitatge residencial de primera residència es 

pren del 8%. 

Per tant el Benefici es calcula 

Benefici = 284.880,46 x 8,223% =  23.425,72 €. 

Així doncs es pren que el valor de la unitat de valor urbanitzada és de 1 €/UV. 

Es calcula el valor de la urbanització a partir del sostre total per cada tipus i a 

partir dels preus de mercat determinats segons l’estudi de mercat. Resulta un 

valor total de 462.529,50 euros. 

Es calcula el Valor de la Unitat de Valor sense urbanitzar com: Valor de 

l'aprofitament sense urbanitzar que s'utilitza per valorar els excessos i defectes 

es calcula: 

UVNO URBANITZAT  = (VALOR TOTAL – DESPESES URBANITZACIÓ – BENEFICI) / m2 sostre totals 

UVNO URB  = (462.529,50 € - 284.880,46 € - 23.425,72 €) / 2.183,80 € = 70,62 €/m2 

 



 

7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE FINQUES RESULTANTS. 

Mitjançant el projecte de reparcel·lació per compensació bàsica i de 

conformitat amb l’art 130c) del RLUC, se situa sobre parcel·les determinades i 

en zones aptes per a l’edificació l’aprofitament urbanístic que estableix el 

planejament i que s’adjudica als propietaris amb dret a adjudicació i a 

l’Administració cessionària. A tal efecte i en compliment del que preveu l’art 

147 del RLUC, s’efectua en el projecte de reparcel·lació per compensació 

bàsica una relació de les parcel·les resultants, en la que s’hi expressen les 

circumstàncies exigides per les legislacions urbanística i hipotecària. Com es 

pot observar, s’ha adjudicat tota la superfície del polígon, donant compliment 

a l’art. 138.1 del RLUC.  

En la descripció de cada parcel·la resultant es detallen les càrregues 

procedents de les finques aportades que resultin compatibles amb les 

determinacions del planejament es traslladen a la finca o finques resultants 

que substitueixin per subrogació real la finca gravada, tal i com assenyala 

l’article 148 del RLUC i 11 i 13 del Reial Decret 1093/1997, de 04 de juliol.  

Els criteris emprats per a l’adjudicació de les finques resultants és l’acord 

unànime del propietaris de les finques aportades i:  

- S’han d’adjudicar com a finques independents les superfícies que 

compleixin els requisits de parcel·la mínima edificable i que tinguin la 

configuració i les característiques adequades per a edificar-hi conforme al 

planejament urbanístic. En cas contrari, també es pot adjudicar com a 

finca independent, a instància de les persones interessades, si 

s’aconsegueix de formar una parcel·la mínima edificable en agrupar-la 

amb una altra finca que hi confini, externa a l’àmbit de reparcel·lació per 

compensació bàsica  i d’una qualificació igual o compatible. 

Tot seguit es relacionen cadascuna de les parcel·les resultants del procés 

reparcel·latori proposat, fent esment de la persona adjudicatària, de la seva 

descripció, superfície i llindes, de la seva classificació i qualificació urbanística, 

edificabilitat i ús, i de les càrregues urbanístiques i registrals que li corresponen. 



 

Les finques resultants són les reflectides en el plànol número 5 d’aquest Projecte 

de reparcel·lació per compensació bàsica, tenint la descripció de l'apartat 

següent. 

 

8.- DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS. 

 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 1 

SUPERFÍCIE.- 352,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 1 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de tres-cents cinquanta-dos metres quadrats de 

superfície. Limita; al Nord, amb parcel·la resultant número 10 del referit 

projecte, destinada a vialitat; a l’Est, amb límit de l’àmbit; al Sud, amb 

parcel·la resultant número 3 del referit projecte; i a l’Oest, amb parcel·la 

resultant número 2 del referit projecte. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, corresponent de l’aportació de la finca descrita amb 

el número 1 de la relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 11,31% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta finca 

s’adjudica en ple domini al Sr. MARC FERRER I ROST i queda afecta al 

pagament de 34.339,47 € en concepte de compte de liquidació provisional i a 

la quantitat de 7.211,29 € en concepte d’IVA provisional, atès que participa en 

les despeses d’urbanització i gestió en un 13,77% regularitzats pels 

corresponents excessos i defectes d'adjudicació i per les indemnitzacions. 



 

Així mateix, l’esmentada finca queda afectada al pagament del saldo 

corresponent resultant del compte de liquidació definitiva, que en el seu 

moment es determinarà, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del  

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova el Reglament hipotecari 

vigent. 

Aquesta finca (resultant nº1) resta afectada per una “Limitació de 

disponibilitat” per la qual, mentre el Sr. Marc Ferrer Rost no arribi a l’edat de 

vint-i-vuit (28) anys, no podrà realitzar actes dispositius inter vius, ja sigui a títol 

onerós o gratuït, sense el consentiment del seu pare, senyor Joaquín Ferrer 

Anglada i, en cas de premoriència del seu pare, del seu germà Joel Ferrer 

Rost. 

 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 2 

SUPERFÍCIE.- 354,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 2 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de tres-cents cinquanta-quatre metres quadrats 

de superfície. Limita; al Nord i a l’Oest, amb parcel·la resultant número 10 del 

referit projecte, destinada a vialitat; a l’Est, amb parcel·la resultant número 1 

del referit projecte; al Sud, amb parcel·la resultant número 3 del referit 

projecte. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, corresponent de l’aportació de la finca descrita amb 

el número 1 de la relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 11,38% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 



 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta finca 

s’adjudica en ple domini al Sr. ANTONIO FERRER I ANGLADA i queda afecta al 

pagament de 34.534,58 € en concepte de compte de liquidació provisional i a 

la quantitat de 7.252,26 € en concepte d’IVA provisional, atès que participa en 

les despeses d’urbanització i gestió en un 13,85% regularitzats pels 

corresponents excessos i defectes d'adjudicació i per les indemnitzacions. 

Així mateix, l’esmentada finca queda afectada al pagament del saldo 

corresponent resultant del compte de liquidació definitiva, que en el seu 

moment es determinarà, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del  

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova el Reglament hipotecari 

vigent. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 3 

SUPERFÍCIE.- 351,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 3 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de tres-cents cinquanta-un metres quadrats de 

superfície. Limita; al Nord, amb les parcel·les resultants números 1 i 2 del referit 

projecte; a l’Est, amb límit de l’àmbit; al Sud i a l’Oest amb parcel·la resultant 

número 10 del referit projecte, destinada a vialitat. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, corresponent de l’aportació de la finca descrita amb 

el número 1 de la relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 11,28% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 



 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta finca 

s’adjudica en ple domini al Sr. JOEL FERRER I ROST i queda afecta al pagament 

de 34.241,91 € en concepte de compte de liquidació provisional i a la 

quantitat de 7.190,80 € en concepte d’IVA provisional, atès que participa en 

les despeses d’urbanització i gestió en un 13,73% regularitzats pels 

corresponents excessos i defectes d'adjudicació i per les indemnitzacions. 

Així mateix, l’esmentada finca queda afectada al pagament del saldo 

corresponent resultant del compte de liquidació definitiva, que en el seu 

moment es determinarà, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del  

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova el Reglament hipotecari 

vigent. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 4 

SUPERFÍCIE.- 550,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 4 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de cinc-cents cinquanta metres quadrats de 

superfície. Limita; al Nord, amb parcel·la resultant número 5 del referit projecte; 

a l’Est, al Sud i a l’Oest amb parcel·la resultant número 10 del referit projecte, 

destinada a vialitat. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, corresponent de l’aportació de la finca descrita amb 

el número 1 de la relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 17,67% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 



 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta finca 

s’adjudica en ple domini al Sr. JOAQUIM FERRER i ANGLADA i queda afecta al 

pagament de 53.655,42 € en concepte de compte de liquidació provisional i a 

la quantitat de 11.267,64 € en concepte d’IVA provisional, atès que participa 

en les despeses d’urbanització i gestió en un 21,52% regularitzats pels 

corresponents excessos i defectes d'adjudicació i per les indemnitzacions. 

Així mateix, l’esmentada finca queda afectada al pagament del saldo 

corresponent resultant del compte de liquidació definitiva, que en el seu 

moment es determinarà, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del  

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova el Reglament hipotecari 

vigent. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 5 

SUPERFÍCIE.- 350,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 5 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de tres-cents cinquanta metres quadrats de 

superfície. Limita; al Nord, a l’Est i a l’Oest, amb parcel·la resultant número 10 

del referit projecte, destinada a vialitat; i al Sud, amb parcel·la resultant 

número 4 del referit projecte. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, corresponent de l’aportació de la finca descrita amb 

el número 1 de la relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 11,25% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 



 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta finca 

s’adjudica en ple domini al Sr. JOAQUIM FERRER I ANGLADA i queda afecta al 

pagament de 34.144,36 € en concepte de compte de liquidació provisional i a 

la quantitat de 7.170,32 € en concepte d’IVA provisional, atès que participa en 

les despeses d’urbanització i gestió en un 13,69% regularitzats pels 

corresponents excessos i defectes d'adjudicació i per les indemnitzacions. 

Així mateix, l’esmentada finca queda afectada al pagament del saldo 

corresponent resultant del compte de liquidació definitiva, que en el seu 

moment es determinarà, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del  

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova el Reglament hipotecari 

vigent. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 6 

SUPERFÍCIE.- 350,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 6 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de tres-cents cinquanta metres quadrats de 

superfície. Limita; al Nord, amb límit de l’àmbit; a l’Est, amb parcel·la resultant 

número 7 del referit projecte; al Sud, amb parcel·la resultant número 10 del 

referit projecte, destinada a vialitat; i a l’Oest, amb parcel·la resultant número 

11 del referit projecte, destinada a zona verda. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, corresponent de l’aportació de la finca descrita amb 

el número 1 de la relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 11,25% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 



 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta finca 

s’adjudica en ple domini al Sr. MARTA FERRER i ROST i queda afecta al 

pagament de 34.144,36 € en concepte de compte de liquidació provisional i a 

la quantitat de 7.170,32 € en concepte d’IVA provisional, atès que participa en 

les despeses d’urbanització i gestió en un 13,69% regularitzats pels 

corresponents excessos i defectes d'adjudicació i per les indemnitzacions. 

Així mateix, l’esmentada finca queda afectada al pagament del saldo 

corresponent resultant del compte de liquidació definitiva, que en el seu 

moment es determinarà, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del  

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova el Reglament hipotecari 

vigent. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 7 

SUPERFÍCIE.- 305,00m2 sòl         

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 7 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de dos-cents cinquanta metres quadrats de 

superfície i destinada a habitatges de protecció oficial. Limita al Nord, amb 

límit de l’àmbit; a l’Est, amb parcel·la resultant número 8 del referit projecte; al 

Sud, parcel·la resultant número 10 del referit projecte, destinada a vialitat; i a 

l’Oest, amb parcel·la resultant número 6 del referit projecte. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, corresponent de l’aportació de la finca descrita amb 

el número 1 de la relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 9,80% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 



 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta finca 

s’adjudica en ple domini al Sr. JOAQUIM FERRER i ANGLADA i queda afecta al 

pagament de 24.318,48 € en concepte de compte de liquidació provisional i a 

la quantitat de 5.106,88 € en concepte d’IVA provisional, atès que participa en 

les despeses d’urbanització i gestió en un 9,75% regularitzats pels corresponents 

excessos i defectes d'adjudicació i per les indemnitzacions. 

Així mateix, l’esmentada finca queda afectada al pagament del saldo 

corresponent resultant del compte de liquidació definitiva, que en el seu 

moment es determinarà, de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 del  

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova el Reglament hipotecari 

vigent. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 8 

SUPERFÍCIE.- 250,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 8 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de tres-cents cinc metres quadrats de superfície i 

destinada a habitatges de protecció oficial. Limita al Nord, amb límit de 

l’àmbit; a l’Est, amb parcel·la resultant número 9 del referit projecte; al Sud, 

parcel·la resultant número 10 del referit projecte, destinada a vialitat; i a l’Oest, 

amb parcel·la resultant número 7 del referit projecte. 

TÍTOL.- El títol és l’adjudicació de terrenys per subrogació real del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres,  corresponent a la cessió obligatòria i gratuïta en 

concepte d’aprofitament urbanístic, a favor de l’Administració actuant, en 

aquest cas, l’Ajuntament de Porqueres. 

CÀRREGUES.- La finca resta lliure de càrregues i gravàmens. 



 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 8,03% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta parcel·la 

s’adjudica en un 100% a  l’AJUNTAMENT de PORQUERES, com a Administració 

Actuant, en concepte d’aprofitament urbanístic, i no queda afecta a cap 

quantitat en concepte de compte de liquidació provisional, per aplicació de 

l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord al qual  

l’Administració Actuant  no participa en les càrregues d’urbanització dels 

terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de 

cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els article 43 i 45.1.a, els quals 

s’han de cedir urbanitzats. 

En relació a l’aprofitament urbanístic del 10%, l’Ajuntament rep un total d’un 

13,78%, valorant-se en 17.497,05 euros, més IVA, l’excés del 3,74% sobre el 10% 

d’aprofitament urbanístic, com s’exposa en el quadre número 4. Per tant, la 

finca resultant queda afecta al pagament d’aquest percentatge. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 9 

SUPERFÍCIE.- 250,00m2 sòl          

DESCRIPCIÓ.- URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 9 en el plànol 

d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura rectangular, irregular i de dos-cents cinquanta metres quadrats de 

superfície i destinada a habitatges de protecció oficial. Limita al Nord i a l’Est 

amb límit de l’àmbit; al Sud, parcel·la resultant número 10 del referit projecte, 

destinada a vialitat; i a l’Oest, amb parcel·la resultant número 8 del referit 

projecte. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, 



 

corresponent de l’aportació de la finca descrita amb el número 2 i 3 de la 

relació de finques aportades. 

CÀRREGUES.- La finca descrita resta lliure de càrregues. 

DRETS ADJUDICATS.- Li correspon un percentatge del 8,03% del total dels drets 

que s’adjudiquen en aquest projecte. 

ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.- Aquesta parcel·la 

s’adjudica en un 100% a  l’AJUNTAMENT de PORQUERES, com a Administració 

Actuant, en concepte d’aprofitament urbanístic, i no queda afecta a cap 

quantitat en concepte de compte de liquidació provisional, per aplicació de 

l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord al qual  

l’Administració Actuant  no participa en les càrregues d’urbanització dels 

terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de 

cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els article 43 i 45.1.a, els quals 

s’han de cedir urbanitzats. 

En relació a l’aprofitament urbanístic del 10%, l’Ajuntament rep un total d’un 

13,78%, valorant-se en 17.497,05 euros, més IVA, l’excés del 3,74% sobre el 10% 

d’aprofitament urbanístic, com s’exposa en el quadre núm. 4. Per tant, la finca 

resultant queda afecta al pagament d’aquest percentatge. 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 10 

SUPERFÍCIE.- 1.570,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA. VIALITAT. Parcel·la assenyalada amb el número 10 en el 

plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, de 

figura irregular i de mil cinc-cents setanta metres quadrats, que constitueix la 

vialitat principal del sector del PAU1–Prat Roig del terme municipal de 

Porqueres. Limita al Nord amb les parcel·les resultants números 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 11 



 

del referit projecte; a l’Est, amb el límit de l’àmbit i amb les parcel·les resultants 

números 2, 3, 4 i 5 del referit projecte; al Sud, amb el límit de l’àmbit i amb les 

parcel·les resultants números 1, 2 i 5 del referit projecte; i a l’Oest, amb límit de 

l’àmbit i amb les parcel·les resultants números 4, 5 i 11 del referit projecte. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, en 

concepte de cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 

44.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

CÀRREGUES.- La finca descrita es troba lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICATARI.- Aquesta finca s’adjudica en un 100% a l’AJUNTAMENT DE 

PORQUERES, amb caràcter de bé de domini públic. 

 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 11 

 

SUPERFÍCIE.- 1.720,00m2 sòl 

DESCRIPCIÓ.- URBANA. ZONA VERDA. Parcel·la assenyalada amb el número 11 

en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 

reparcel·lació per compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme 

municipal de Porqueres, de figura irregular i de mil set-cents vint metres 

quadrats, destinada a zona verda. Limita; al Nord i a l’Oest amb límits de 

l’àmbit; a l’Est, amb parcel·les resultants números 6 i 10 del referit projecte; i al 

Sud, amb parcel·la resultant número 10 del referit projecte, destinada a vialitat. 

TÍTOL.- Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació per 

compensació bàsica del PAU1–Prat Roig del terme municipal de Porqueres, en 

concepte de cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 

44.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 



 

Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

CÀRREGUES.- La finca descrita es troba lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICATARI.- Aquesta finca s’adjudica en un 100% a l’AJUNTAMENT DE 

PORQUERES, amb caràcter de bé de domini públic. 

9.- TRASLLAT D’OFICI PER SUBROGACIÓ REAL I CANCEL·LACIÓ DE CÀRREGUES 

No constant càrregues a la finca única aportada, no és necessari sol·licitar al 

Registrador de la Propietat la cancel·lació ni subrogació real de càrregues. 

10.- PETICIONS AL REGISTRE DE LA PROPIETAT 

1.- Inscripció cabuda real de les finques aportades. 
2.- Trasllat d’ofici de les càrregues per subrogació real. 
3.- Cancel·lació de les càrregues incompatibles amb el planejament i que han 
caducat i/o prescrit. 
4.- Afecció de les finques resultants al compte de liquidació provisional, i al 
coeficient de participació en el compte de liquidació definitiva. 
5.- La inscripció d’aquest projecte d’acord amb el RD 1093/97 i Decret 
305/2006. 
6.- Inscripció de la donació que consta a l’escriptura pública adjunta com a 
Document 1 al present projecte de reparcel·lació. 
7.- Inscripció de la segregació i cessió de la part segregada que consta al 
conveni signat entre l’Ajuntament de Porqueres i la societat Skate 2000 SL 
adjunt com a Document 2 al present projecte de reparcel·lació. 
8.- Inscripció en la finca resultant nº1 de l’afectació per “Limitació de 
disponibilitat” que afecta al Sr. Marc Ferrer Rost i que consta descrita en aquest 
projecte de reparcel·lació. 

Porqueres, febrer de 2022. 

Els tècnics Redactors, els arquitectes: 
Mònica Rovira Lliberia / Emili Salavedra Espígol. 

 
Amb assessorament jurídic de la Lletrada Laura Corsunsky i Zeitune, de CORSUNSKY & 
MORÉ ADVOCATS ASSOCIATS. 



QUADRE SUPERFÍCIES / % PAU 1 / PRAT ROIG - PORQUERES 16/02/2022

DESCRICIÓ SOLAR/PARCEL.LA

SOLAR/PARCEL.LA TITULARITAT PÚBLICA CLASSIFICACIÓ SUPERFÍCIE (metres quadrats)

ZONA VERDA CLAU A 1.720,00

VIALITAT CLAU V 1.570,00
DESCRICIÓ SOLAR/PARCEL.LA

SOLAR/PARCEL.LA TITULARITAT PRIVADA CLASSIFICACIÓ SUPERFÍCIE (metres quadrats) DENSITAT 
HABITATGES

PERCENTATGE 
AUTOMÀTIC

PERCENTATGE 
ARRODONIT

SOLAR 1 CLAU 6a 352,00 1,00 15,26% 15,26

SOLAR 2 CLAU 6a 354,00 1,00 15,34% 15,34

SOLAR 3 CLAU 6a 351,00 1,00 15,21% 15,21

SOLAR 4 CLAU 6a 550,00 2,00 23,84% 23,85

SOLAR 5 CLAU 6a 350,00 1,00 15,17% 15,17

SOLAR 6 CLAU 6a 350,00 1,00 15,17% 15,17

2.307,00 7,00 100,00% 100,00

DESCRICIÓ SOLAR/PARCEL.LA

SOLAR/PARCEL.LA TITULARITAT PRIVADA CLASSIFICACIÓ SUPERFÍCIE (metres quadrats) DENSITAT 
HABITATGES

PERCENTATGE 
AUTOMÀTIC

PERCENTATGE 
ARRODONIT

SOLAR 7 CLAU 6hp1 305,00 2,00 37,89% 37,88

SOLAR 8 CLAU 6hp1 250,00 2,00 31,06% 31,06

SOLAR 9 CLAU 6hp1 250,00 2,00 31,06% 31,06

805,00 6,00 100,00% 100,00

SUP. TOTAL PAU 1 6.402,00



QUADRE nº1 P.A.U. 1 / PRAT-ROIG PORQUERES 16/02/2022

QUADRE /RELACIÓ DESPESES DE GESTIÓ

DESPESES DE GESTIÓ PER A LA REDACCIÓ DE DIFERENTS FIGURES 
DE PLANEJAMENT/GESTIÓ URBANÍSTICA

DESPESA/CONCEPTE DESPESA (€)

HONORARIS REDACCIÓ P.A.U. 0,00

HONORARIS REDACCIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 900,00

HONORARIS REDACCIÓ/D.O. PROJECTE DE URBANITZACIÓ (ARQ) 10.000,00

HONORARIS REDACCIÓ / GESTIÓ PROJECTE DE REPARCELꞏLACIÓ (ADV) 9.000,00

HONORARIS CONSTITUCIÓ JUNTA COMPENSACIÓ/CONSTITUCIÓ AVAL (ADV) 4.000,00

TOTAL 23.900,00

DESPESES DE GESTIÓ PER AL PROJECTE DE URBANITZACIÓ

DESPESA/CONCEPTE DESPESA (€)

PROJECTE DE URBANITZACIÓ (PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL) 195.498,04

DESPESES GENERALS (13%) 25.414,75

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 11.729,88

TOTAL (PRESSUPOST DE CONTRACTE) 232.642,67

DESPESES DE GESTIÓ PER A LA DIRECCIÓ I CONTROL D'OBRA

DESPESA/CONCEPTE DESPESA (€)
DIRECCIÓ D'OBRA (TÈCNIC SUPERIOR) 0,00

CONTROL D'OBRA (TÈCNIC MIG) 0,00

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT (TÈCNIC QUALIFICAT) 0,00

CONTROL ECONÒMIC I D'EXECUCIÓ 0,00

TOTAL 0,00

DESPESES DE TOPOGRAFIA / ESTUDIS GEOTÈCNICS

DESPESA/CONCEPTE DESPESA (€)
TOPOGRAFIA ESTAT ACTUAL 1.600,00

ESTUDI GEOTÈCNIC 1.500,00

TOPOGRAFIA COMPROVACIÓ (EXECUCIÓ / AS BUILT) 800,00

TOTAL 3.900,00
DESPESES GENERALS D'ADMINISTRACIÓ, DE LLICÈNCIES, TAXES, 

NOTARIS, REGISTRE, PUBLICACIONS...
DESPESA/CONCEPTE DESPESA (€) PERCENTATGE *SOBRE COST 

URBANITZACIÓ

DESPESES GENERALS 3.909,96 2,00% 195.498,04

TAXES A.C.A. ACCÉS INFRAESTRUCTURES SANEJAMENT 17.523,00

TOTAL 21.432,96
DESPESES DE GESTIÓ DE SEGUIMENT I LIQUIDACIÓ DE QUOTES 

URBANÍSTIQUES
DESPESA/CONCEPTE DESPESA (€) PERCENTATGE *SOBRE COST 

URBANITZACIÓ

DESPESES SEGUIMENT 2.326,43 1,00% 232.642,67

TOTAL 3.000,00
ABONAMENT EXECUCIÓ ESTUDI DE DRENATGE PRAT-ROIG (SEGONS 

CONTRACTE/COMPROMÍS SIGNAT)
DESPESA/CONCEPTE DESPESA (€) A COMPENSAR (€)

COBRAMENT EXECUCIÓ ESTUDI DE DRENATGE PRAT-ROIG (CONVENI SIGNAT 
SKATE 2000, S.L.) -18.000,00

TOTAL -18.000,00

TOTAL 266.875,63



QUADRE nº2 P.A.U. 1 / PRAT-ROIG PORQUERES 16/02/2022

QUADRE DE PARCELꞏLES APORTADES / % DE 
PARTICIPACIÓ DELS INTERESSATS

APORTADA 
NÚMERO RELACIÓ D'INTERESSATS NÚMERO/CODI 

PROPIETARI
SUPERFÍCIE PARCELꞏLA APORTADA 

(metres quadrats) PERCENTATGE APORTADA 
NÚMERO

1 JOAQUIM FERRER ANGLADA 1 5.775,20 49,95% 1
ANTONIO FERRER ANGLADA 2 12,50%

JOEL FERRER ROST 3 12,47%

MARTA FERRER ROST 4 12,47%

MARC FERRER ROST 5 12,61%

2 AJUNTAMENT DE PORQUERES 6 316,80 0,00% 2
3 AJUNTAMENT DE PORQUERES 6 310,00 0,00% 3

6.402,00 100,00%



QUADRE nº3 P.A.U. 1 / PRAT-ROIG PORQUERES 16/02/2022

QUADRE ADJUDICACIÓ 
PARCELꞏLES RESULTANTS

PARCELꞏLES RESULTANTS: SÒL LLIURE

SOLAR/PARCEL.LA RESULTANT NOM CLASSIFICACIÓ 
POUM SUPERFÍCIE (metres quadrats) Codi/nº 

ADJUDICATARI % PARTICIPACIÓ NOM ADJUDICATARI

1 SOLAR 1 CLAU 6a1 352,00 5 12,61% MARC FERRER ROST

2 SOLAR 2 CLAU 6a1 354,00 3 12,50% ANTONIO FERRER ANGLADA

3 SOLAR 3 CLAU 6a1 351,00 2 12,47% JOEL FERRER ROST

4 SOLAR 4 CLAU 6a1 550,00 1 21,23% JOAQUIM FERRER ANGLADA

5 SOLAR 5 CLAU 6a1 350,00 1 13,50% JOAQUIM FERRER ANGLADA

6 SOLAR 6 CLAU 6a1 350,00 4 12,47% MARTA FERRER ROST

2.307,00

PARCELꞏLES RESULTANTS: SÒL HABITATGE DE PROTECCIÓ

SOLAR/PARCEL.LA RESULTANT NOM CLASSIFICACIÓ SUPERFÍCIE (metres quadrats) Codi/nº 
ADJUDICATARI % PARTICIPACIÓ NOM ADJUDICATARI

7 SOLAR 7 CLAU 6hp1 305,00 1 15,22% JOAQUIM FERRER ANGLADA

8 SOLAR 8 CLAU 6hp1 250,00 6 0,00% AJUNTAMENT PORQUERES

9 SOLAR 9 CLAU 6hp1 250,00 6 0,00% AJUNTAMENT PORQUERES

805,00

PARCELꞏLES RESULTANTS: SÒL PÚBLIC

SOLAR/PARCELꞏLA RESULTANT NOM CLASSIFICACIÓ SUPERFÍCIE (metres quadrats) Codi/nº 
ADJUDICATARI % PARTICIPACIÓ NOM ADJUDICATARI

10 VIALITAT CLAU V 1.570,00 6 0,00% AJUNTAMENT PORQUERES

11 ZONA VERDA CLAU A 1.720,00 6 0,00% AJUNTAMENT PORQUERES

TOTAL: SECTOR DESENVOLUPAT P.A.U. 1 / PRAT-ROIG 6.402,00 metres quadrats 100,00%



QUADRE nº4 P.A.U. 1 / PRAT-
ROIG PORQUERES 16/02/2022

QUADRE LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL

PARCELꞏLES RESULTANTS: SÒL LLIURE

Codi/nº ADJUDICATARI NOM ADJUDICATARI SOLAR/PARCEL.LA 
RESULTANT NOM

SUPERFÍCIE 
TITULARITAT 

RESULTANT (m2)

% ADJUDICACIÓ 
(En superfície de 

SÒL)

VALOR VENDA 
VS (€/m2)

COEFICIENT DE 
ZONA 

(*Edificabilitat)

VRS (€/m2)  *Edif: 
0,65ms/ms

VALOR PONDERAT 
DEL SÒL (€) % APROFITAMENT % PARTICIPACIÓ 

(En costos)
DESPESES DE 

URBANITZACIÓ/GES
TIÓ

ABONAMENT 
AJUNTAMENT

LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL I.V.A. (21%)

LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL (I.V.A. 

INCLÒS)

5 MARC FERRER ROST 1 SOLAR 1 352,00 11,31% 240,00 0,65 156,00 54.912,00 11,87% 13,77% 36.748,82 -2.409,35 34.339,47 7.211,29 41.550,76

3 ANTONIO FERRER ANGLADA 2 SOLAR 2 354,00 11,38% 240,00 0,65 156,00 55.224,00 11,94% 13,85% 36.957,62 -2.423,04 34.534,58 7.252,26 41.786,84

2 JOEL FERRER ROST 3 SOLAR 3 351,00 11,28% 240,00 0,65 156,00 54.756,00 11,84% 13,73% 36.644,42 -2.402,50 34.241,91 7.190,80 41.432,72

1 JOAQUIM FERRER ANGLADA 4 SOLAR 4 550,00 17,67% 240,00 0,65 156,00 85.800,00 18,55% 21,52% 57.420,03 -3.764,60 53.655,42 11.267,64 64.923,06

1 JOAQUIM FERRER ANGLADA 5 SOLAR 5 350,00 11,25% 240,00 0,65 156,00 54.600,00 11,80% 13,69% 36.540,02 -2.395,66 34.144,36 7.170,32 41.314,67

4 MARTA FERRER ROST 6 SOLAR 6 350,00 11,25% 240,00 0,65 156,00 54.600,00 11,80% 13,69% 36.540,02 -2.395,66 34.144,36 7.170,32 41.314,67

2.307,00 359.892,00 240.850,91 -15.790,80 225.060,10 47.262,62 272.322,72

PARCELꞏLES RESULTANTS: SÒL HABITATGE DE PROTECCIÓ

Codi/nº ADJUDICATARI NOM ADJUDICATARI SOLAR/PARCEL.LA 
RESULTANT NOM

SUPERFÍCIE 
TITULARITAT 

RESULTANT (m2)

% ADJUDICACIÓ 
(En superfície de 

SÒL)

VALOR VENDA 
VS (€/m2)

COEFICIENT DE 
ZONA 

(*Edificabilitat)

VRS (€/m2)  *Edif: 
0,85ms/ms

VALOR PONDERAT 
DEL SÒL (€) % APROFITAMENT % PARTICIPACIÓ 

(En costos)
DESPESES DE 

URBANITZACIÓ/GES
TIÓ

ABONAMENT 
AJUNTAMENT

LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL I.V.A. (21%)

LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL (I.V.A. 

INCLÒS)
1 JOAQUIM FERRER ANGLADA 7 SOLAR 7 305,00 9,80% 150,00 0,85 127,50 38.887,50 8,41% 9,75% 26.024,72 -1.706,25 24.318,48 5.106,88 29.425,36

6 AJUNTAMENT PORQUERES 8 SOLAR 8 250,00 8,03% 150,00 0,85 127,50 31.875,00 6,89% --- --- --- --- --- ---
6 AJUNTAMENT PORQUERES 9 SOLAR 9 250,00 8,03% 150,00 0,85 127,50 31.875,00 6,89% --- --- --- --- --- ---

805,00 102.637,50 26.024,72 -1.706,25 24.318,48 5.106,88 29.425,36

PARCELꞏLES RESULTANTS: SÒL PÚBLIC

Codi/nº ADJUDICATARI NOM ADJUDICATARI SOLAR/PARCELꞏLA 
RESULTANT NOM

SUPERFÍCIE 
TITULARITAT 

RESULTANT (m2)

% ADJUDICACIÓ 
(En superfície de 

SÒL)

VALOR VENDA 
VS (€/m2)

COEFICIENT 
DE ZONA VRS (€/m2) VALOR PONDERAT 

DEL SÒL (€) % APROFITAMENT % PARTICIPACIÓ 
(En costos)

DESPESES DE 
URBANITZACIÓ/GES

TIÓ

ABONAMENT 
AJUNTAMENT

LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL I.V.A. (21%)

LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL (I.V.A. 

INCLÒS)

6 AJUNTAMENT PORQUERES 10 VIALITAT 1.570,00 --- 0,00 --- 0,00 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 AJUNTAMENT PORQUERES 11 ZONA VERDA 1.720,00 --- 0,00 --- 0,00 --- --- --- --- --- --- --- ---

100,00% 100,00% 100,00% 266.875,63 -17.497,05 249.378,58 52.369,50 301.748,08

TOTAL DESPESES 
URBANITZACIÓ/GESTIÓ 266.875,63

APROFITAMENT MIG 10%
ADJUDICACIÓ 
AJUNTAMENT 

(Solar/parcelꞏla nº8+nº9)

DIFERÈNCIA (A PAGAR 
PER L'AJUNTAMENT)

% ADJUDICACIÓ 
AJUNTAMENT

TOTAL APROFITAMENT SECTOR 462.529,50 46.252,95 63.750,00 17.497,05 13,78%

SUBJECTE A IVA (21%)



 



 

ANNEX I. JUSTIFICACIÓ VALOR DEL SÒL.   

 
ESTUDI DE MERCAT DE SÒL LLIURE 

Per a establir el valor del sòl (en €/m2 de sòl urbà) s'ha realitzat un estudi de 

mercat de les ofertes reals existents, en data de maig de 2018. 

Aquestes ofertes de sòl s'han buscat a idealista.com prenent com a premises 

bàsiques i prioritàries que estiguin al municipi de Porqueres i/o rodalies i la 

coherència amb la oferta resultant amb la parcel·lació proposada, és a dir que les 

parcel·les i solars sondejats s'assemblin a la oferta resultant de la parcel·lació. 

Quant a ofertes de sòl de protecció oficial no se n'ha trobat cap. 

Les ofertes trobades són les següents: 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

Un cop analitzades i homogeneïtzades les mostres i per a establir el valor del sòl 

(en €/m2 de sòl urbà) es treu la conclusió que les ofertes/contraofertes que es 

realitzen a través de la mateixa web (idealista.com) i/o altres webs d'ofertes 

immobiliàries es situen un 15/20% per sota dels preus demanats inicialment. De les 

mostres analitzades s'extreu un preu de mercat de 244,50€/m2, aplicant un 20% 

de depreciació, en resulta la un preu de mercat de 195,60€/m2. 

D'aquesta manera s'estableix un preu de mercat del sòl urbà consolidat i segons les 

mostres analitzades de 195,00€/m2 sòl, per comparació i amb mostres reals de 

mercat, amb arrodoniment respecte els 195,60€/m2 obtinguts en la 

homogeneïtzació de mostres. 

 Vs (per comparació de mercat) = 195,00€/m2 sòl. 

**Aquest valor NO s'adoptarà per a la present reparcel·lació ja que s'adoptarà el 

Vrs/Vs obtingut amb valors tècnics (veure la pàgina 16). 
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