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I. MEMÒRIA
1.- ANTECEDENTS
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 5 de novembre de 2008 es va
aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilamalla, supeditant-ne la
publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós verificat per
l’ajuntament que incorporés determinades prescripcions.
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 10 de desembre de 2008 es
va donar conformitat al Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilamalla amb la introducció
d’ofici de determinades prescripcions.
Els antecedents acords, així com les normes urbanístiques del pla aprovat, es van publicar en el
DOGC número 5331 del dia 4 de març de 2009.
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Aquest POUM delimita el Polígon d’Actuació Urbanística PAU-3 de sòl urbà consolidat de
titularitat pública i determina, com a sistema d’actuació als efectes de la seva execució, el de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
Tanmateix, quan s'iniciaren els treballs previs per executar aquest PAU-3, es posà de manifest la
inviabilitat econòmica d'aquest de fer-se tal i com estava plantejat.
És per això que l'Ajuntament promogué una Modificació Puntual del POUM (la número 16)
l'àmbit de la qual era el PAU-3 per tal de millorar la viabilitat del sector en qüestió. El Text Refós
d'aquesta Modificació Puntual va ser aprovada definitivament el 13 d'abril del 2016 per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i publicada al DOGC número 7161 de 13 de juliol del
2016.
De manera resumida, aquesta modificació comportà canviar l'obligació de cessió d'un edifici
catalogat, conegut com a Mas Can Tonyà, inclòs en el Polígon com a equipament públic a què
quedés de propietat privada i amb aprofitament privat. Amb aquest canvi, aquest sòl de sistema
d'equipament públic, de 345 m² de superfície, passà a "Zona de dotacions i serveis. Serveis
Generals (clau 4.4)" de nova creació i amb ús compatible d'habitatge.
En execució de la Modificació puntual del POUM núm. 16 en l’àmbit del PAU-3, el 8 de febrer de
2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilamalla va acordar aprovar inicialment el
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació de propietari únic, del PAU-3, el qual va
ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci publicat al BOP de
Girona de 13 de març de 2017, en un diari de premsa periòdica i la pàgina web municipal, i va ser
notificat a les persones interessades que constaven en l’Apartat 4. Relació dels interessats del
projecte aprovat inicialment.
Durant l’esmentat termini d’informació pública, en data 10 d’abril de 2017, el Sr. Martí Sels Pagès
i les Sres. Maria Teresa Sels Pagès i Maria Pagès Aulet (en endavant, família Sels-Pagès) van
presentar un escrit d’al·legacions contra el Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment, tot
defensant, mitjançant l’aportació d’una sèrie de documentació, l’actual vigència del contracte
d’arrendament subscrit l’1 de gener de 1911, sobre una petita peça de terreny propietat de
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l'INCASÒL, que forma part de la finca aportada número 1 d’aquesta reparcel·lació, en la qual
aquesta família hi té un pati i un cobert, que s’han d’enderrocar per ser incompatibles amb
l’execució de la Modificació puntual del POUM núm. 16 en l’àmbit del PAU 3.
Havent examinat el contingut de l’escrit d’al·legacions i la documentació aportada per la família
Sels-Pagès, s’ha conclòs el següent:
1) D’acord amb la documentació aportada per la família Sels-Pagès, el contracte
d’arrendament esmentat es va formalitzar l’01/01/1911, i no abans, per molt que la
citada família manifesti que ja tenia una vigència anterior de 20 anys a la formalització
efectiva del contracte. En aquest sentit, no s’aporta cap document probatori que acrediti
la vigència del contracte anterior a l’01/01/1911.
2) Donat que el contracte es va formalitzar l’01/01/1911, d’acord amb la Llei 1/1992, de 10
de febrer, d’Arrendaments Rústics Històrics (en endavant, LARH), aquest arrendament ha
de ser considerat com un arrendament rústic històric perquè el contracte va ser
formalitzat abans de la publicació de la Llei 15/03/1935 (art. 1.1.b.LARH). En cap cas,
podem considerar-lo formalitzat abans de la publicació del Codi Civil, com pretén la
família Sels-Pagès.
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3) D’acord amb l’article 2.1 de la LARH, els arrendaments rústics històrics vigents a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei – com és el cas de l’arrendament del Sr. Martí Pagès, formalitzat
l’01/01/1911 – s’han de considerar prorrogats fins el 31/12/1997, i durant aquesta
situació de pròrroga no es pot fer ús del dret a la subrogació previst en l’article 73 de la
Llei 83/1980, de 31 de desembre, d’Arrendaments Rústics (en endavant, LAR 1980).
4) Si bé no sabem amb certesa la data de defunció del Sr. Martí Pagès (arrendatari
originari), podem presumir que aquest va morir abans del 16 d’agost de 1989, data en
què es va fer l’últim pagament de renda per part de la Sra. Rosa Aulet, ja aleshores vídua
del Sr. Martí Pagès, tal i com es desprèn de les manifestacions expresses formulades pel
la família Sels-Pagès en el seu escrit presentat el 10 d’abril de 2017; falta de pagament de
renda des de la citada data (16/08/1989) que val a dir, per sí mateixa, constitueix una
altra causa de resolució d’aquest contracte.
5) Donat que l’arrendatari originari (Sr. Martí Pagès) va morir abans molts anys abans que
expirés la pròrroga legal establerta pels arrendaments rústics històrics (31/12/1997), i
donat que durant aquesta pròrroga no era possible la subrogació de drets prevista en la
LAR 1980, cal concloure que el contracte d’arrendament rústic històric subscrit
l’01/01/1911 va quedar extingit en la data de la mort del Sr. Martí Pagès i que no va
poder operar en cap cas la subrogació dels seus drets d’arrendament en favor de la Sra.
Rosa Aulet, ni del Sr. Martí Sels.
6) En l’improbable cas que es pogués interpretar que el contracte d’arrendament en qüestió
se subjecta als preceptes de la LAR 1980, cal tenir present que l’article 7.1.1r d’aquesta
Llei estableix que les normes de la LAR 1980 no són aplicables als arrendaments que
tinguin per objecte, inicial o posteriorment, finques que constitueixin, conforme a la
legislació específica, sòl urbà o sòl urbanitzable programat (la citada parcel·la és sòl urbà clau 1.3 – des del PGOU de Figueres aprovat el 12 d’abril de 1983 i publicat al DOGC el 20
de maig de 1983).
7) Per últim, aclarir que l’article 98 LAR 1980, citat per la família Sels-Pagès en el seu escrit
de 10 d’abril de 2017, va ser derogat per la LARH 1992, i que, per tant, aquest precepte
legal no pot ser aplicat al cas que ens ocupa.
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De conformitat amb tot l’anterior, cal concloure que el citat contracte d’arrendament rústic
històric no està vigent actualment; que la família Sels-Pagès ocupa, a precari, sense títol
habilitant, la peça de terreny objecte d’aquest arrendament extingit fa anys; i que, per tant, no
procedeix satisfer a la família Sels-Pagès cap indemnització per l’extinció d’un dret
d’arrendament en el que mai es van poder subrogar per les raons anteriorment exposades.
Conseqüentment amb l’exposat, s’ha modificat el contingut de l’ ”Apartat 4. Relació dels
interessats” d’aquest Projecte de reparcel·lació, fent constar al Sr. Martí Sels Pagès i a les Sres.
Maria Teresa Sels Pagès i Maria Pagès Aulet, com a precaristes de la petita peça de terreny
propietat de l'INCASÒL, que forma part de la finca aportada núm. 1 d’aquesta reparcel·lació, amb
la finalitat de comunicar-los els motius de desestimació de les al·legacions interposades contra el
Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment, i de comunicar-los que hauran de procedir a
desocupar l’esmentada peça de terreny, als efectes que aquesta Administració actuant pugui
enderrocar els elements constructius existents en aquesta peça de terreny, per raó de ser
incompatibles amb l’execució urbanística del planejament vigent.
Paral·lelament, i donat que la citada peça de terreny ha d’estar lliure d’ocupants en el moment
que s’executi el PAU, l'INCASÒL, en la seva qualitat de propietari de la citada peça de terreny
ocupada a precari per la família Sels-Pagès, en virtut d’allò que estableix l’article 250.1.7è de la
Llei d’Enjudiciament Civil, ha interposat contra aquesta la corresponent demanda davant del
Jutjat de 1a Instància número 5 de Girona amb el número de verbal 1508/19 D.
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A banda de l’esmentada modificació de la “Relació dels interessats”, aquesta Administració
actuant, d’ofici, ha introduït les modificacions següents en el contingut del Projecte de
reparcel·lació aprovat inicialment:
Atès que han transcorregut més de 6 mesos des de l’aprovació inicial del Projecte de
reparcel·lació, en compliment de l’article 131.1 del RLU, s’han actualitzat les valoracions
contingudes en el projecte d’acord amb l’interès legal del diner.
Pel que fa a la tramitació del Projecte de reparcel·lació, atès que algunes de les citades
modificacions tenen la consideració de canvis substancials, per tal de no generar indefensió a les
persones interessades afectades per aquesta reparcel·lació, d’acord amb allò que preveu l’article
168.2 del RLU, en concordança amb allò que preveu l’article 119.2 del TRLU, s’ha formulat una
modificació del Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment, que se sotmetrà al mateix
procediment i tindrà els mateixos efectes que la seva aprovació originària, és a dir, que serà
sotmès a una segona aprovació inicial i a un nou termini d’informació pública d’un mes, dins del
qual les persones interessades podran formular les al·legacions o suggeriments que estimin
oportuns.
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2.- OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
Aquest projecte de reparcel·lació de propietari únic, en la modalitat de cooperació, té per objecte
el concretar, d’acord amb la normativa continguda als articles 124 i següents del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la descripció i
adjudicació de les parcel·les resultants del procés reparcel·latori al propietari únic i la cessió dels
sòls qualificats de sistemes a l’ajuntament de Vilamalla, d’acord amb les determinacions del
Planejament que s’executa i en aplicació del principi de justa distribució dels beneficis i càrregues
del planejament.
L’àmbit de la reparcel·lació, que queda reflectit en tots els plànols d’aquest projecte de
reparcel·lació, coincideix amb tot el polígon d’actuació urbanística PAU-3, polígon únic, que ve
delimitat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla vigent i el qual té una superfície
de 1.540 m².
Dins del polígon d’actuació urbanística es troba el mas de “Can Tonyà”. Aquesta edificació, que
confronta amb la Plaça Major, té un caràcter singular dins el conjunt del nucli. Disposa de coberts
agrícoles emplaçats dins l’espai exterior que li és propi i que es situen alineades al carrer
Figueres, actualment en desús.
Tal com queda constatat en l’informe de l’arquitecte assessor municipal Jaume Corominas i
Blanch de data 11 de juliol de 2013, un dels objectius definits en el POUM és la millora
urbanística del nucli antic de Vilamalla; i per aconseguir aquesta fita es va preveure el
desenvolupament dels PAU 4 i PAU 3.
Respecte al polígon PAU 4, aquest es va desenvolupar durant el primer quinquenni des de la
vigència del POUM, amb el que s’ha aconseguit la construcció i la total ocupació dels habitatges
socials previstos en aquest sector. A més, l’Ajuntament, per pròpia iniciativa ha aconseguit la
millora dels serveis i nous paviments en el Sector.
Un cop desenvolupat el polígon PAU 4, per tal de prosseguir amb la millora urbanística del nucli,
l’Ajuntament de Vilamalla té l’objectiu de desenvolupar aquest polígon PAU 3 ja que actualment,
aquest és l’únic del sector antic que no s’ha transformat. Segons el POUM aprovat definitivament
es determinava el desenvolupament del polígon PAU-3 dins del segon quinquenni des de la
citada aprovació definitiva.
La finalitat del desenvolupament d’aquest Polígon és aconseguir formalitzar els objectius
urbanístics previstos en el nucli antic de Vilamalla així com realitzar la cessió del serveis i
accessibilitat del nucli antic del Municipi.
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3.- SITUACIÓ URBANÍSTICA: EL PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent és el Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilamalla aprovat
definitivament i conformat respectivament per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona de dates 5 de novembre i 10 de desembre de 2008 i la Modificació Puntual número 16 del
mateix POUM en l'àmbit del PAU-3 aprovat definitivament el 13 d'abril de 2016 i publicat el 13 de
juliol del 2016 i que és l'objecte d'execució per aquesta reparcel·lació.
El quadre de superfícies i paràmetres d’ordenació que fixava originàriament el Planejament són
els següents:
Superfície de l’àmbit
Densitat
Edificabilitat
Us residencial
Cessions
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Reserva d’habitatge social

1.540 m2
75 hab/ha (12 habitatges).
0,70 m2st/m2sol (1.078 m2 de sostre residencial)
116 m2 de sòl clau 1.1
252 m2 de sòl clau 1.2*
Vialitat 827 m2
Equipaments 345 m2 (que corresponen a la casa de Can Tonyà)
100% del sostre residencial del qual al menys el 20% es destinarà
a habitatge de HPO règim general.

Tanmateix, d’acord amb la citada modificació puntual del POUM aprovada, i amb el canvi de l’ús
de la superfície d'equipaments (Can Tonyà) de públic a “Zona de dotacions i serveis. Serveis
Generals (clau 4.4)”, els nous paràmetres d'ordenació del planejament són definitivament els
següents:
SÒL URBÀ
POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-3
Superfície de l’àmbit

1.540 m2

Densitat

75 hab/Ha (12 habitatges)+ 1 habitatge existent (Can Tonyà).

Edificabilitat

0,70 m²st/m²sol (1.078 m² de sostre residencial) més Can Tonyà
que mantindrà el sostre actual de 690 m²).

Ús

Residencial:
Altres usos amb residencial:

368 m² de sòl clau 1. 2*
345 m² de sòl clau 4.4

Cessions

Vialitat:
Espais lliures:

639,61 m²
187,39 m²

Reserva d’habitatge social

100% del sostre residencial del qual almenys el 20% es destinarà a
habitatge de HPO règim general, referits als 1.078 m².

Compromisos
Terminis d'execució

Cessió dels espais públics delimitats.
Caldrà redactar un projecte d'urbanització.
El Polígon es desenvoluparà en el termini d'un any des de
publicació.
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ORDENACIÓ VIGENT DEL PAU-3
Segons Modificació puntual núm.16 del POUM de Vilamalla
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4.- RELACIÓ DELS INTERESSATS
L’Administració actuant és l’Ajuntament de Vilamalla en l'exercici de llurs competències
urbanístiques en matèria de planejament i gestió.
En compliment d’allò que disposa l’article 129 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es consideren interessades les següents persones:
4.1- Els propietaris de terrenys inclosos en el Polígon d’actuació urbanística sotmès a
reparcel·lació
Hi ha un únic propietari de terrenys susceptibles de participar en el repartiment de beneficis i
càrregues inclosos dins l’àmbit del projecte de reparcel·lació i aquest és:
 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL)
Adreça:
C/ de Còrsega, 273
08008 - Barcelona
NIF:
Q-0840001-B
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Dins l'àmbit del PAU-3 hi ha també una parcel·la propietat de l'Ajuntament de Vilamalla, de 99,89
m², que correspon íntegrament a un tram de domini públic amb qualificació de viari i la qual,
d'acord amb els Articles 134 i 135 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, ha de ser exclosa de la
comunitat de reparcel·lació donat que no participa en el repartiment de beneficis i càrregues en
mantenir l'afectació i no experimentar variació en el planejament que s'executa.
4.2- Els titulars de drets que puguin resultar afectats per la resolució
En la present reparcel·lació, om a altres titulars de drets apareixen els següents:
 Sr. LEANDRE BONAVENTURA IBARS.
Adreça:
Plaça Major, 5
17469 Vilamalla
NIF:
40.950.759
És titular d’un dret d’arrendament sobre la masia de Can Tonyà (l'edificació inclosa dins el
polígon) segons contracte de data 1 de març de 1985. Aquest dret és compatible amb el
planejament que s’executa i per tant no és indemnitzable.
Tanmateix, la part de la finca no ocupada per la masia que passa a sistema viari i
sistema d’espais verds disposa d'uns coberts que caldrà enderrocar per als quals el
projecte fixa la corresponent indemnització.
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4.3- Altres interessants
 Sr. MARTÍ SELS PAGÈS
Adreça:
NIF:

Carrer Riu Güell, 52, 7è 2a
17005 - Girona
40.275.023-E

 Sra. MARIA TERESA SELS PAGÈS
Adreça:
NIF:

Carrer Riu Güell, 52, 7è 2a
17005 - Girona
40.264.268-P

 Sra. MARIA PAGÈS AULET
Adreça:
NIF:

Carrer Riu Güell, 52, 7è 2a
17005 - Girona
40.389.746-K

El Sr. Martí Sels Pagès, la Sra. Ma Teresa Sels Pagès i la Sra. Maria Pagès Aulet ocupen, a precari,
sense títol habilitant, una peça de terreny que forma part de la finca aportada número 1 d’aquest
Projecte de reparcel·lació, propietat de l'INCASÒL. Aquesta peça de terreny situada en l’extrem
nord-oest del pati de la finca, hi ha construït un cobert que s’haurà d’enderrocar, a càrrec de la
comunitat reparcel·latòria, per ser incompatible amb l’execució de la Modificació puntual del
POUM núm. 16 en l’àmbit del PAU 3, que qualifica aquesta peça de terreny en part de vialitat i en
part amb un ús residencial.
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5.- DEFINICIÓ DEL PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ DELS INTERESSATS,
DELS DRETS I DE LA CONTRIBUCIÓ A LES DESPESES
Al trobar-nos, com s’ha exposat, inicialment davant d’un supòsit de propietari únic de sòl urbà
consolidat, aquest no està subjecte a la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector i
tot l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació urbanística s’adjudica a l’Institut Català del
Sòl (INCASOL), el qual assumeix la totalitat dels costos d’urbanització del sector i les
indemnitzacions.
Tanmateix, donat que la Modificació Puntual del POUM de l'any 2016 en aquest polígon PAU-3
comporta un increment de sostre edificable en el Polígon (en aquest cas, amb la modificació en la
qualificació de la masia de Can Tonyà), d'acord amb la Disposició Addicional 2a apartats 3r i 4rt
del Text refós de la Llei d'Urbanisme (DL 1/2010, del 10 agost i posteriors modificacions per la Llei
23/2012, de 22 de febrer), s'ha d'establir un percentatge de cessió del sòl corresponent al 15% de
l'increment de l'aprofitament urbanístic.
L'increment de l'aprofitament urbanístic produït amb la modificació puntual del planejament és
de 690,00 m² (sostre actual de Can Tonyà, que canvia de qualificació).
Donat que resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la urbanística aquest
aprofitament que s'haurà de cedir, aquesta cessió a l'Ajuntament en el present projecte de
reparcel·lació serà substituïda per la quantitat dinerària equivalent al seu valor econòmic i
aquesta haurà de ser destinada per part de l'Ajuntament a conservar, administrar o ampliar el
patrimoni públic de sòl.
Per l’exposat anteriorment, en el present projecte de reparcel·lació s’ha considerat la següent
cessió del 15% amb el seu corresponent valor:
Increment de l'aprof. Urban. (m²st)
Cessió 15% (m²st)
Preu repercussió clau4.4 (€/m²)
Valor econòmic equivalent cessió (€)

1

Valor justificat més endavant de la memòria, en l'apartat 7.2

690,00
103,50
233,80(1)
24.081,40
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6.- RELACIÓ DE FINQUES APORTADES
 FINCA APORTADA NUMERO 1
-

Propietari: INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
Superfície: 1.440,11 m²
Referència cadastral: 7741703DG9774S0001YW.
Descripció registral
URBANA. Casa que és la de labor, de planta baixa i un pis, en el carrer de la Font, número
20 de Vilamalla. Llinda: Est, amb l’esmentat carrer; Sud, José Falgas i Tomás Pla; Oest,
Camí; i Nord, amb la plaça pública. Té una extensió de mitja vessana o sigui deu àrees
noranta-tres centiàrees.
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Rectificació de cabuda i de descripció de l’edificació compatible amb el planejament
De conformitat amb l’article 8 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual
s’aproven les “Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística”, se sol·licita la inscripció de la major cabuda superficial de 347,11 m2, per ser
la superfície real de la finca de 1.440,11 m².
Així mateix, d’acord amb l’article 146.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, se sol·licita que es rectifiqui la descripció de
l’edificació que està construïda dins la finca, en el sentit de fer constar que es correspon
amb el Mas “Can Tonyà”, de 345 m2 de superfície d’ocupació, situat en el carrer de la
Font, núm. 20, de Vilamalla, que està format per planta baixa, estable pels animals, pati
amb façana al carrer Figueres núm. 11, varis pallers i un pis alt destinat a habitatge.
Títol
Pertany a l’Institut Català del Sòl per títol de compravenda als germans Jaime, Ana María i
Maria del Rosario Veray Batlle, segons escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona,
el senyor Antonio Carmelo Agustín Torres, actuant en el protocol del seu company, el
senyor Xavier Roca Ferrer, per impossibilitat accidental del mateix, el 20 d’abril de 1990,
segons la inscripció 1ª. finca registral 1654, tom 2703, llibre 29 de Vilamalla, foli 85,
inscripció 1ª.
Càrregues
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
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Altres drets
Arrendament a favor del senyor Leandre Bonaventura Ibars, segons contracte de data 1
de març de 1985.
S’incorpora com a document ANNEX IV, al final de la memòria del projecte, còpia del
contracte d’arrendament.
Vols existents a la finca aportada número 1 que són compatibles o incompatibles amb
el planejament objecte d’execució
En relació amb les diferents construccions existents en aquesta finca, es fa constar que és
compatible amb el planejament que s’executa i que, per tant, no s’ha d’enderrocar, ni
d’indemnitzar, l’edificació del mas “Can Tonyà”, de 345 m² de superfície, que es troba
qualificat de “Zona de dotacions i serveis. Serveis Generals 2 (clau 4.4) amb un ús
d’habitatge i altres”, en la Modificació puntual del POUM núm. 16 en l’àmbit del PAU-3.
Aquesta construcció, al ser compatible amb el planejament, s’ha descrit en la descripció
de la parcel·la resultant número 2 d’aquesta reparcel·lació, adjudicada a l'INCASÒL, en
compliment de l’article 147.e) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
Així mateix, en relació amb la resta de construccions existents en aquesta finca (cobert
aparcament, cobert obert i petita nau de 30 m2), es fa constar que aquestes són
incompatibles amb el planejament que s’executa i que, per tant, s’han d’enderrocar i
s’han d’indemnitzar a càrrec de la reparcel·lació, per la qual cosa han estat objecte de
valoració en l’ ”Apartat 10. Indemnitzacions” d’aquest projecte.
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 FINCA APORTADA NÚMERO 2
-

Propietari: AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Superfície: 99,89 m²
No té referència cadastral
Descripció
Superfície de terreny de 99,89 m², qualificat com a vialitat en clau SV (sistema viari) en
l’ordenació del sector, i compost per un tram del carrer de Figueres. Aquesta finca no
havia estat mai inscrita al registre de la propietat perquè és vialitat municipal, i com a tal
està exempta d’inscripció d’acord amb allò que estableix l’article 119.2 del 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Títol
Pertany a l’Ajuntament de Vilamalla
Càrregues
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Lliure de càrregues i gravàmens
Superfície real
La superfície que s’especifica en el present Projecte de Reparcel·lació, de 99,89 m2, és la
superfície real segons recent medició topogràfica, la qual prevaldrà sobre la que
continguin els corresponents títols, de conformitat amb el que disposa l’article 132.2 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme i
l’article 8 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les “Normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”.
D’acord amb els articles 146.f), 134.2.b) i 135.1 RLU, aquesta finca ha de ser exclosa del
projecte de reparcel·lació i que, per tant, no participa del repartiment de beneficis i
càrregues, atès que es manté l’afectació al domini públic i no experimenta variació en el
planejament que cal executar.
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7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS
7.1 - Valor del sòl d'habitatge de protecció oficial
La totalitat del sòl amb nou aprofitament del sector està reservat per habitatge social i en
conseqüència el valor sòl urbanitzat d’aquesta tipologia està limitat al Decret 75/2014 Pla per al
dret a l’habitatge.
El municipi de Vilamalla es troba adscrit a la zona geogràfica C de la classificació per municipis en
zones geogràfiques a efectes de protecció oficial, indicada en l’Ordre VIV/1952/2009 de 2 de
juliol. En conseqüència, d’acord amb l’article 48 del Decret 75/2014, de 27 de maig, Pla per al
dret de l’habitatge, per aquesta zona els preus en venda del sòl urbanitzat qualificat
urbanísticament per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial seran equivalents al seu
valor residual, i no podran superar el 15% del preu màxim de venda per metre quadrat útil dels
habitatges.
Fruït d’aquest percentatge el preu màxim de sòl resid. de protecció oficial resulta de:
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Sòl residencial de protecció oficial de règim general de la zona C:
1.394,72€ (preu màxim/m2 útil venda habitatge) x 0,75 (corrector de útil a construït) x 15% =
156,91 €/m2 construït
Sòl residencial de protecció oficial de preu concertat de la zona C:
1.773,72€ (preu màxim/m2 útil venda habitatge) x 0,75 (corrector de útil a construït) x 15% =
199,54 €/m2 construït
On 1.394,72€/m2 útil, correspon al preu màxim/m2 útil venda habitatge, obtingut: Preu màx.=
Mòdul Bàsic x Coef. Règim General x ATPMS (MBE de 758,00€/m2útil x 1,6 x 1,15)
On 1.773,72€/m2útil, correspon al preu màxim/m2 útil venda habitatge, obtingut: Preu màx.=
Mòdul Bàsic x Coef. Règim Concertat x ATPMS (MBE de 758,00€/m2útil x 1,8 x 1,3)
On 0,75 correspon al factor corrector de m2 útils a m2 construït, aprovat per la Comissió de
programació el 29/09/2008
On 15% correspon al percentatge de repercussió fixat el 13/07/09 en la VI Comissió de Seguiment
del Pacte Nacional d’Habitatge
7.2 - Valor del sòl d'habitatge lliure
Per altre banda, per tal de poder valorar el sostre existent qualificat com a “Zona de dotacions i
serveis. Serveis Generals (clau 4.4)” amb ús d’habitatge del sector, s’ha realitzat un estudi de
mercat per tal de cercar una mostra representativa de sòl destinat a Serveis Generals o
equipament privat al municipi de Vilamalla, però no s’ha trobat cap mostra representativa; com a
conseqüència d’aquest fet s’ha considerat assimilar el valor del sòl d’equipament privat al de
l’habitatge lliure per tal de poder valorar aquest aprofitament.

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2017000043

Codi Segur de Verificació: 743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14014276
Data d'impressió: 17/11/2021 13:29:24
Pàgina 16 de 40

SIGNATURES

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

DOCUMENT

1.- JAUME COROMINAS BLANCH (SIG) (Arquitecte), 27/09/2021 17:20

Segons aquestes premisses, el valor del sòl d’habitatge lliure al municipi de Vilamalla és el
següent:
Vm ( €/m² construït)- valor de mercat de venda habitatge lliure
(mitjana ponderada):

1.760,99 €/m²

(D'acord amb estudi de mercat realitzat per mètode comparatiu a partir de 7 mostres
d'habitatges de similars característiques a Can Tonyà, edifici localitzat al casc urbà de Vilamalla de
PB+1 amb habitatge de 360 m², considerant no disposa de jardí- parcel·la lliure, que és la situació
en què quedarà una vegada feta la reparcel·lació, i un nivell d'acabats que se suposa estàndard i
sense reformar des del moment en què es va arrendar al Sr Bonaventura tota vegada que no se'n
té constància. S'adjunta quadre resum en l'Annex II del present projecte).
Per fer la valoració del valor de repercussió del sòl, utilitzarem el mètode residual estàtic:
Les despeses de construcció (Ci) d'un habitatge unifamiliar senzill de 2 plantes, d'acord amb
informació extreta del Boletín Económico de la Construcción (any 2019), es consideren de
1.104,55 €/m².
Així, el valor de repercussió del sòl per a habitatge lliure serà:

LLIURE
€/m2 construit
1.760,99
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Estudi de Mercat
mitja ponderada del valor de mercat. Vm €/m2 contr.

valoració mètode residual estàtic

F=Vm x ( 1- b ) - Ci

superfíe àmbit
Aprofitament urbanístic habitatge renta lliure segons planejament

b / 1a residencia

1
1,00

TOTAL APROFITAMENT M2 CONSTRUIT
F=Vm x ( 1- b ) - Ci
V/m2 construcció sgons Botlletí econòmic de la construcció ( €/m2 constr. )

956,32

gastos promoció, arancels, projectes, llicències,costes administratius,,, ( 15,5% )

148,23

Total Ci

1104,55

b ( 2a. Residenciai altres )

0,24

F=Vm x ( 1- b ) - Ci de renta lliure

233,80

V repercusió SOL M2 renta lliure ( euros )

233,80

F tota ( euros )=

233,80
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7.3 - Valor total del sòl amb aprofitament
Si considerem aquest supòsit, es dedueix que el valor total del sòl privat resultant del polígon és:




Residencial HPO: 1.078 m2 x 20% x 156,91 €/m2 = 33.829,80€
Residencial HPC: 1.078 m2 x 80% x 199,54 €/m2 = 172.083,30€
Valor PARCEL·LA 1 = 205.913,10€

Residencial HPO:
1.078m2 x 20% x 156,91€/m2 =
Residencial HPC:
1.078m2 x 80% x 199,54€/m2 =
Equipament privat:
690m2 x 233,80 €/m2 =
Aprofitament total del polígon

33.829,80 €
172.083,30 €
161.322,00 €
367.235,10 €

D'on resulta que el valor del sòl per a cada parcel·la urbanitzada és:
V parcel·la 1 = 205.913,10 €
V parcel·la 2 = 161.322,00 €

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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8.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS
L’adjudicació de les parcel·les resultants susceptibles d’aprofitament privat d’aquest projecte de
reparcel·lació s’efectua a favor de l’Institut Català del Sòl i es concreta en l’adjudicació del 100%
de les parcel·les resultants 1 i 2.
El numero màxim d’habitatges a construir en aquest sostre serà de 12 més un existent.

9.- DESCRIPCIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS
PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 1
Adjudicatari:

AJUNTAMENT DE VILAMALLA, administració actuant

Superfície:

Superfície: 368,00 m²

DESCRIPCIÓ
Parcel·la de caràcter patrimonial numero 1 resultant de la reparcel·lació del PAU-3
delimitat pel POUM del terme municipal de Vilamalla, parcel.la urbana de 368 m2 de
superfície, i de forma rectangular, amb un sostre màxim de 1.078 m2 i que limita, entrant
pel carrer Figueres, a l’esquerra i al Sud, amb l’espai públic del polígon d’actuació; a la
dreta, amb límit del polígon d’actuació; i al davant, amb l’esmentat carrer Figueres.
QUALIFICACIÓ I PARÀMETRES URBANÍSTICS
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Clau urbanística:
Paràmetres d’ordenació:
Nombre màxim d’habitatges:

Zona d’edificació agrupada. Creixement del nucli antic. Clau 1.2*
Segons article 88 del POUM de Vilamalla
12 habitatges de protecció pública, dels quals 3 es
consideren de protecció oficial i els 9 restants es
consideren de protecció oficial a preu concertat.

ADJUDICACIÓ
S'adjudica a l'Ajuntament de Vilamalla, com a Administració actuant, en ple domini per la
cessió de la finca resultant del Projecte de reparcel·lació del PAU-3 de Vilamalla,
adjudicada inicialment a Institut Català del Sòl, en pagament de 205.913,10 € de les
quotes d'urbanització que li corresponen, d'acord amb l'Art 136 del Decret 305/2006 pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i en aplicació de l’article 122.1 TRLU.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA
S’adjudica, a títol d’adquisició originària, en virtut de la cessió de terrenys edificables que
efectua l'INCASÒL, a favor de l’Administració urbanística actuant, en pagament de les
càrregues d’urbanització que s’imputen a aquest Institut en aquesta reparcel·lació.

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DRETS ADJUDICATS I QUOTA PARTICIPACIÓ
55,39% dels drets de la unitat reparcel·lada. Aquest percentatge es correspon amb la
quota de participació d’aquesta finca en les despeses d’urbanització i demés despeses
previstes en la liquidació definitiva.
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA
Lliure de càrregues i gravàmens.
CÀRREGA URBANÍSTICA
- Per raó del present Projecte de reparcel·lació aquesta finca queda afecta a favor de
l'Administració actuant al pagament:
a) Del COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 0,00 €, per ser la pròpia titular de
la finca adjudicada l'Administració actuant la qual ha rebut ja aquesta parcel·la en
pagament de les quotes d'urbanització per les quals estava afectada. D’acord
amb l’article 18.1.b) del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, i l’article 46 TRLU, 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.
b) Del saldo de liquidació definitiva en el percentatge de drets assignats a la finca.
VALOR FINCA
Urbanitzada: 205.913,10 €
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PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 2
Adjudicatari:
Superfície:

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
345,00 m²

DESCRIPCIÓ
Parcel·la número 2 resultant de la reparcel·lació del PAU-3 delimitat pel POUM del terme
municipal de Vilamalla, parcel.la urbana de 345,00 m² de superfície, i de forma irregular,
amb un sostre màxim de 690 m2 i que limita, entrant pel límit nord del polígon d’actuació
(plaça Major), a la dreta, amb l’espai públic del polígon d’actuació; a l’esquerra i al fons,
amb el límit del polígon d’actuació (carrer Major i PAU-4 respectivament). Sobre aquesta
finca hi ha construït el Mas “Can Tonyà”, de 345 m2 de superfície d’ocupació, situat en el
carrer de la Font, núm. 20, de Vilamalla.
QUALIFICACIÓ I PARÀMETRES URBANÍSTICS
Clau urbanística:
Ús:

Clau 4.4 Zona de dotacions i serveis. Serveis Generals
Habitatge i altres

ADJUDICACIÓ

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

S'adjudica, a Institut Català del Sòl, en ple domini, a títol de subrogació real de la finca
aportada número 1, d’acord amb allò que disposa l’article 147.b) del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA
Per adjudicació de terrenys del Projecte de Reparcel·lació PAU-3 corresponent a
l'aportació de part la finca inicial número 1, finca registral 1654, tom 2703, llibre 29 de
Vilamalla, foli 85, inscripció 1ª.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA PARTICIPACIÓ
44,61% dels drets de la unitat reparcel·lada. Aquest percentatge es correspon amb la
quota de participació d’aquesta finca en les despeses d’urbanització i demés despeses
previstes en la liquidació definitiva.
CARREGUES DE PROCEDÈNCIA
Lliure de càrregues i gravàmens
CÀRREGA URBANÍSTICA
- Per raó del Projecte de reparcel·lació aquesta finca queda afecta al pagament:
a) Del COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 15.805,48 € més l’IVA, descomptada
la resta que li correspondria per quota per motiu de la dació en pagament feta a
favor de l'Administració actuant per part de l'adjudicatari a través de la Parcel·la
1 del projecte de reparcel·lació.
b) Del saldo de liquidació definitiva en el percentatge de drets assignats a la finca.
VALOR FINCA
Urbanitzada: 161.322,00 €
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PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 3: ZONA VERDA

Adjudicatari:

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

Superfície:

187,39 m²

DESCRIPCIÓ
Parcel·la número 3 resultant de la reparcel·lació del PAU-3 delimitat pel POUM del terme
municipal de Vilamalla, parcel.la urbana de 187,39 m² de superfície, i de forma irregular i
que limita, entrant pel límit nord amb la parcel.la 2 del polígon d’actuació, a l’oest, amb
l’espai públic del polígon d’actuació; a l’est, amb fina veïna al límit del polígon d’actuació i
al sud amb PAU Superfície de terreny de 187,39 m² de caràcter demanial.
QUALIFICACIÓ I PARÀMETRES URBANÍSTICS
Clau urbanística:
Ús:

ZV
zona verda

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ADJUDICACIÓ
Adjudicada a l'Ajuntament de Vilamalla, a títol d’adquisició originària, en virtut de la
reserva mínima per zones verdes que prové de la reparcel·lació del PAU-3 del POUM de
Vilamalla i en compliment del deure de cessió de sòl obligatòria i gratuïta imposat pel
planejament urbanístic, d’acord amb l’article 147.b) RLU.
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA
Lliure de càrregues i gravàmens.
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PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 4: VIALS

Adjudicatari:

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

Superfície:

639,61 m²

DESCRIPCIÓ
Parcel·la número 4 resultant de la reparcel·lació del PAU-3 delimitat pel POUM del terme
municipal de Vilamalla. Superfície de terreny de 639,61 m² de caràcter demanial que
inclou íntegrament la plaça del polígon d’actuació i els vials que connecten amb la
mateixa, qualificats com a sistema viari en ordenació del sector.
QUALIFICACIÓ I PARÀMETRES URBANÍSTICS
Clau urbanística:
Ús:

SV
Vialitat

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ADJUDICACIÓ
Adjudicada a l'Ajuntament de Vilamalla en virtut de les cessions obligatòries i gratuïtes
que provenen de la reparcel·lació del PAU-3 del POUM de Vilamalla i en compliment del
deure de cessió de sòl obligatòria i gratuïta imposat pel planejament urbanístic, d’acord
amb l’article 147.b) RLU.
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA
Lliure de càrregues i gravàmens.
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10.- INDEMNITZACIONS
La indemnització total a tenir en compte en les despeses d'urbanització de la present
reparcel·lació és la indicada per la Comissió de Valoracions de l’Institut Català del Sòl, en sessió
31/2020, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es va adoptar el següent ACORD:
“S’acorda per unanimitat aprovar el valor de les indemnitzacions per l’extinció dels drets del
mas ‘Casa Tonyà’, a la banda del carrer Figueres, afectada pel projecte de reparcel·lació PAU
3, del municipi de Vilamalla, pel que fa a la propietat (pèrdua de vols) es fixa en 7.278,89 € i
pel que fa a l’arrendatari (pèrdua del gaudi del pati i trasllat) es fixa en 5.232,91 €, amb data
de referència 28 de setembre de 2020.”
S’adjunta el corresponent certificat com ANNEX III al final d’aquest document.
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11.- QUANTIFICACIÓ DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ
La previsió de les despeses d’urbanització es resumeix en el quadre adjunt:
Resum cost urbanització, despeses associades i indemnitzacions
import en € (sense IVA)
Obres d’urbanització
163.710,01
Indemnitzacions
Despeses de gestió
TOTAL

12.511,80
28.577,36
204.799,17

11.1 - Despeses obra d’urbanització
Les despeses d’obra d’urbanització necessàries per a l’execució del sector que es detallen en el
corresponent projecte d’urbanització ascendeixen a 163.710,01 euros IVA exclòs.

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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11.2 - Indemnitzacions
La despesa per indemnitzacions previstes pel desenvolupament d’aquest sector, estan valorades
per un import de 12.511,80 €, segons el detall que s’adjunta en l’apartat desè d’aquest
document.
11.3 - Despeses de gestió
Els conceptes que comprenen les despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris, s’estableixen
actualment en l’article 120.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, i concretament, d’acord amb l’objecte d’aquest estudi, l’apartat f)
del citat article especifica dins els conceptes que comprenen les despeses d’urbanització, “les
despeses de gestió, degudament, sota els principis de proporcionalitat i no enriquiment injust”.
Les despeses de gestió a càrrec dels propietaris són totes aquelles incorregudes per
l’administració actuant en el desenvolupament de l’execució urbanística del projecte de
reparcel·lació i ascendeixen a 28.577,36 euros IVA exclòs.
S’ha de considerar i tenir en compte que en qualsevol cas, aquestes despeses sempre s’ajustaran
a les premisses següents:
1ª.- Justificades: efectivament realitzades, quantificades en base a criteris econòmics
normalitzats i suportades documentalment.
2ª.- Proporcionals: necessàries pel desenvolupament de la gestió urbanística i
distribuïbles equitativament entre els àmbits d’actuació, en funció del criteris
d’assignació directe i/o de raonabilitat en la relació despesa i nivell d’activitat.
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3ª.- No suposin enriquiment injust: mai no podran ser superiors a les despeses
incorregudes per l’administració actuant.
Les despeses de gestió representen els costos necessaris per portar a terme tot el procés de
transformació del sòl. A continuació es detallen els grups i la metodologia de càlcul d’aquestes
despeses.
-

Redacció de projectes: corresponen a les despeses de gestió per la redacció de diferents
instruments tècnics de plantejament i de gestió urbanística.
Els honoraris de les diferents figures de planejament i de gestió urbanística es calculen en
funció de la superfície, la tipologia, l’edificabilitat de l’actuació i el nombre de propietaris.
La fixació d’aquests imports ve determinada pel Barem Orientatiu d’Honoraris i per les
tarifes de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i els Criteris Orientadors en matèria
d’honoraris del Consell de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Catalunya.

-

Despeses de topografia i geotècnics: Corresponen als diferents aixecaments topogràfics i
estudis geotècnics de l’àmbit.

-

Direcció i control d’obra i coordinadora de seguretat i salut: s’han previst en concepte de
les despeses vinculades a l’execució de l’obra, com són, el control d’obra, coordinació de
seguretat i salut, control econòmic i d’execució i projectes complementaris, entre altres.

-

Despeses generals: Aquestes despeses corresponen a les llicències, impostos i taxes, així
com, notaris, registradors, procediments judicials, i altres despeses d’estructura de
diferents departaments implicats.

-

Liquidació i seguiment de quotes:
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 del
sòl.

Les despeses d’urbanització es reparteixen entre les persones adjudicatàries de les finques
resultants de la reparcel.lació en proporció al valor d’aquestes, tal com recull el compte de
liquidació provisional.
L’art. 144.1 d) del Reglament la Llei d’urbanisme disposa el contingut del compte de liquidació
provisional en els següents termes:
“d) La justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació amb especificació de
les partides següents:
1.- El pressupost provisional de despeses d’urbanització.
2.- Les despeses generades per la redacció del projecte, i, si s’escau, del planejament que
s’executa i del projecte d’urbanització, així com qualsevol altra despesa prevista amb
especificació de la seva causa.
3.- La previsió de les despeses necessàries per a la formalització i inscripció del projecte de
reparcel·lació. La quantia de les indemnitzacions en metàl·lic per cancel·lació de càrregues
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i altres drets a satisfer a llurs titulars, les corresponents a les persones titulars de drets
externs a l’àmbit per ocupacions temporals requerides per l’execució de l’obra
urbanitzadora, així com la de les indemnitzacions a satisfer a determinades persones
propietàries a les quals no s’adjudica sòl o se’ls adjudica en menor proporció a la seva
aportació, i la de les persones titulars de restes de finques externes al sector en raó de la
seva reduïda superfície. La data per determinar el valor d’aquestes indemnitzacions és la
que estableix l’article 131 d’aquest Reglament.”

Les despeses d’urbanització incloses són les que fixa l’article 120 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme:
a) La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels
projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon
d’actuació urbanística.
b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de
plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria de sòl.
c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.
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d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana,
dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
e) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels
acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.
f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i
de no-enriquiment injust.
g) Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la
legislació aplicable en matèria de sòl.
h) Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament, d’acord amb el que
disposa l’apartat 2.

El projecte inclou el corresponent compte de liquidació provisional als efectes de possibilitar
l’aplicació dels percentatges en què cada propietari participa en la comunitat reparcel·latòria, i
permet la inscripció de la pertinent afecció en el Registre de la Propietat.
En el compte de liquidació provisional adjunta com annex 1 s’ha aplicat l’IVA corresponent. En el
projecte s’aplica el tipus vigent en el moment actual. L’aplicació de l’IVA a aquestes despeses
deriva del que disposa l’art. 78.1 de la Llei de la Llei de l’IVA, i, per tant, s’ha d’aplicar a totes les
despeses d’urbanització, incloses les de gestió.
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11.4 - Resum despeses d'urbanització
L'import de les despeses d'urbanització aquí descrites és provisional, pendent de la liquidació
definitiva una vegada finalitzades totes les obres i treballs necessaris.
Atès es tracta d'una reparcel·lació de propietari únic, aquest import serà satisfet en la seva
integritat per l’Institut Català del Sòl que és l'adjudicatari del 100% de les parcel·les resultants
amb aprofitament.

11.5 - Dació en pagament
Tanmateix, és voluntat del propietari únic (Institut Català del Sòl) i de l'Ajuntament de Vilamalla
en tant que Administració actuant d'aquesta reparcel·lació, que el pagament de les quotes
d'urbanització de l'adjudicatari es faci en part per la cessió d'una de les finques resultants,
d'acord amb l'establert a l'article 136 del Decret 305/2006 pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya.
Concretament, la parcel·la resultant número 1 (amb un valor d'acord amb el present projecte de
reparcel·lació en 205.913,10 €) és cedida per part de l'Incasòl per pagar la major part de les
quotes d'urbanització que li pertoquen per l'adjudicació d'aquesta parcel·la i de la número 2.
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Donat que la quota total d'urbanització que correspondria a l'Incasòl és lleugerament superior al
valor de la parcel·la cedida, la diferència sí deurà ser abonada pel mateix adjudicatari com a
quota d'urbanització vinculada a la parcel·la resultant número 2.

Vilamalla, setembre 2021

(m2)
APORTACIÓ SÒL

COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
1. CLP D'ORIGEN
PERSONES
INTERESSADES
100% 368,00 Parc.núm.1
345,00 Parc.núm.2

(m2)
FINQUES
ADJUDICADES

1.440,40
0%
0%
100%

%
APORT.
INICIAL

Institut Català del Sòl
0,00
0,00
1.440,40
713,00

Leandre Bonaventura
Ajuntament de Vilamalla
Total

(m2)
APORTACIÓ SÒL

100%

%
FINQUES
ADJUD.

0%
0%
100%

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

0%
0%
100%

100%

%
FINQUES
ADJUD.

103,5

(m2 no executats)
DIFERÈNCIA
ADJUDICACIÓ

-103,5
0,00

-103,5
0,00

103,5

(m2 no executats)
DIFERÈNCIA
ADJUDICACIÓ

2. CLP D'APLICACIÓ UNA VEGADA REALITZADA LA DACIÓ EN PAGAMENT
PERSONES
INTERESSADES

100% 368,00 Parc.núm.1
345,00 Parc.núm.2

(m2)
FINQUES
ADJUDICADES

1.440,40

0%
0%
100%

%
APORT.
INICIAL

Institut Català del Sòl
0,00
0,00
1.440,40

713,00

Leandre Bonaventura
Ajuntament de Vilamalla
Total

24.198,30 €

€
DIFERÈNCIA
ADJUDICACIÓ

-24.198,30 €
0,00 €

0,00 €

€
DIFERÈNCIA
ADJUDICACIÓ

0,00 €
0,00 €

€
INDEMNITZ.
-7.278,89 €
-5.232,91 €
-12.511,80 €

€
INDEMNITZ.
-7.278,89 €
-5.232,91 €
-12.511,80 €

12.511,80 €

€
CONTRIBUCIÓ
INDEMNITZ.

192.287,37 €

€
DESPESES
URB. I GESTIÓ

192.287,37 €

192.287,37 €

€
DESPESES
URB. I GESTIÓ

12.511,80 €

12.511,80 €

192.287,37 €

€
CONTRIBUCIÓ
INDEMNITZ.

12.511,80 €

€
COMPTE LIQ.
INICIAL

221.718,58 €

-5.232,91 €
-24.198,30 €
192.287,37 €
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221.718,58 €

46.560,90 €

38.160,11 €

3.319,15 €

€
IVA LIQ.
PROVISIONAL

-5.081,64 €

-5.232,91 €
181.714,80 €
192.287,37 €

15.805,48 €

€
COMPTE LIQ.
INICIAL

-5.232,91 €
-24.198,30 €
192.287,37 €

€
€
COMPTE LIQ.
IVA LIQ.
PROVISIONAL PROVISIONAL

ANNEX I

-205.913,10 €

€
CESSIÓ PARC.1
en pagament

205.913,10 €
0,00 €
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DOCUMENT

Estat
Vilamalla
Vilamalla
Vilamalla
Vilamalla
Siurana
Siurana
Siurana

Lloc

Plantes

Origen informació
2 www.habitaclia.com
2 www.habitaclia.com
2 www.habitaclia.com
2 www.habitaclia.com
2 www.habitaclia.com
2 www.habitaclia.com
2 www.habitaclia.com
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VALORACIÓ HABITATGE LLIURE A CASC URBÀ DE VILAMALLA

Bó
Bó
Bó
Bó
Bó
Bó
Bó

1. Quadre habitatges mostra
HABITATGES MOSTRA
Tipus
1 Xalet
2 Masia
3 Casa adossada
4 Casa
5 Masia
6 Casa poble
7 Masia

Sup Const (m2) Preu venda
179
350.000,00 €
280 1.090.000,00 €
108
270.000,00 €
230
390.000,00 €
230
400.000,00 €
235
400.000,00 €
1323 2.550.000,00 €
Mitjana no homogenitzada

1.857,54 €
2.291,60 €
1.558,24 €
1.610,87 €
1.652,17 €
1.617,02 €
1.739,51 €
1.760,99 €

4
4
5
4
4
6

2
2
3
3
3
5

ANNEX II

Estandart
Estandart
Estandart
Estandart
Estandart
Estandart
Estandart

Garatge Nivell Acab.

si
si
si
380 si
si
si
si

Preu €/m2 construit Nom. Dorm. Nom. Banys Parcel.la (m2)
1.955,31 €
3.892,86 €
2.500,00 €
1.695,65 €
1.739,13 €
1.702,13 €
1.927,44 €
2.201,79 €

Preu Unitari Correcció preu Localització Sup Const parcel
Tipus Habitatge
Acabats
Coefeicent
oferta i venda
€/m2 st
0,7 < Hm < 1
Interv 0,20 Interv 0,15 Interv 0,15 Interv 0,15
Interv 0,15
1.955,31 €
0,95
1
1
1
1
1
0,95
3.892,86 €
0,95
0,85
0,9
1
0,9
0,9
0,59
2.500,00 €
0,95
0,9
0,9
1
0,9
0,9
0,62
1.695,65 €
0,95
1
1
1
1
1
0,95
1.739,13 €
0,95
1
1
1
1
1
0,95
1.702,13 €
0,95
1
1
1
1
1
0,95
1.927,44 €
0,95
0,95
1
1
1
1
0,90
Mitjana homogeneitzada

2. Quadre homogeneïtzació de preus

1
2
3
4
5
6
7
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Ignasi Surís López, secretari de la Comissió de Valoracions de l’Institut Català del Sòl,
CERTIFICO:
Que segons consta en l’Acta de la sessió 31/2020, de data 29 de setembre de 2020, es va
adoptar el següent ACORD:
“S’acorda per unanimitat aprovar el valor de les indemnitzacions per l’extinció dels drets del
mas “Casa Tonyà”, a la banda del carrer Figueres, afectada pel projecte de reparcel·lació PAU
3, del municipi de Vilamalla, pel que fa a la propietat (pèrdua de vols) es fixa en 7.278,89 € i
pel que fa a l’arrendatari (pèrdua del gaudi del pati i trasllat) es fixa en 5.232,91 €, amb data
de referència 28 de setembre de 2020.”
I perquè així consti, signo el present certificat.
Vist i plau, el president, Gonçal Marqués Sagnier

Còrsega, 273
08008
Barcelona
Ignacio
Suris Lopez
Tel.
93 228electrònicament
60 00
Signat
Fax
93 228
60 01
Data:
2020.10.06
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

Gonçal Marques
Sagnier
Signat electrònicament
Data: 2020.10.06

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2017000043

Codi Segur de Verificació: 743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14014276
Data d'impressió: 17/11/2021 13:29:24
Pàgina 31 de 40

SIGNATURES

ANNEX IV

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- JAUME COROMINAS BLANCH (SIG) (Arquitecte), 27/09/2021 17:20

CONTRACTE D’ARRENDAMENT

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

DOCUMENT

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2017000043

Codi Segur de Verificació: 743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14014276
Data d'impressió: 17/11/2021 13:29:24
Pàgina 32 de 40

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

DOCUMENT

1.- JAUME COROMINAS BLANCH (SIG) (Arquitecte), 27/09/2021 17:20

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2017000043

Codi Segur de Verificació: 743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14014276
Data d'impressió: 17/11/2021 13:29:24
Pàgina 33 de 40

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

DOCUMENT

1.- JAUME COROMINAS BLANCH (SIG) (Arquitecte), 27/09/2021 17:20

DOCUMENT

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2017000043

Codi Segur de Verificació: 743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14014276
Data d'impressió: 17/11/2021 13:29:24
Pàgina 34 de 40

SIGNATURES

PLÀNOLS

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

1.- JAUME COROMINAS BLANCH (SIG) (Arquitecte), 27/09/2021 17:20

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2017000043

Codi Segur de Verificació: 743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14014276
Data d'impressió: 17/11/2021 13:29:24
Pàgina 35 de 40

SIGNATURES

SITUACIÓ DE L'ÀMBIT

SITUACIÓ

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- JAUME COROMINAS BLANCH (SIG) (Arquitecte), 27/09/2021 17:20

0

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

DOCUMENT

106.44

+106.403

+106.40

+106.03

106.79

cobert

+106.12

106.82

cobert

106.58

+106.27
+106.26

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2017000043
Codi Segur de Verificació: 743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14014276
Data d'impressió: 17/11/2021 13:29:24
Pàgina 36 de 40

SIGNATURES

106.98

+106.16

+106.33
gual

+106.35

106.89

+106.21

+106.36

+106.57

106.49

cobert

+106.59

+106.40

+106.40
+106.25

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

+105.97

106.53

+106.47

+106.15

+106.05

Masia

+106.59

+106.60
+106.47

gual
+105.61

+106.11 +106.09

+106.52 +106.43

+106.20

+105.74

+105.34

106.11 105.96

105.69

105.40

+105.89

+105.41 +105.47

+105.11

+104.828

LÍMIT PAU-3
SUPERF. DE L'ÀMBIT = 1.540,00 m²
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+105.97

106.53
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+106.59
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+105.61
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+105.89

+105.41 +105.47

+105.11

+104.828

PARCEL.LA

1

2 (vial)

TOTAL

FINQUES APORTADES

Ajuntament de Vilamalla

INCASOL

SUPERFÍCIE PROPIETARI

99,89 m2

1.440,11 m2

1.540,00 m2

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
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05.923
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+106.345

+106.408

+106.396

+106.32

106.44

+106.403

+106.40

+106.03

106.79

+106.12

106.82

PARCEL·LA 1

106.58

+106.27
+106.26

ÒRGAN

EXPEDIENT

MEM
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106.98

+106.35

+105.97

+106.05

+106.15

+106.47

106.53

PARCEL·LA 3

106.89

+106.21

+106.08

+106.16

+106.33
gual

+106.36

+106.57

106.49

PARCEL·LA 4

+106.59

+106.40

+106.25

+106.40

+106.15 +106.12

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

+105.97

PARCEL·LA 2

+106.59

+106.60
+106.47

gual

+105.53

+105.61

+106.11 +106.09

+106.52 +106.43

+106.20

+105.74

+105.66

+105.34

+105.27

106.11 105.96

+105.89

1

368,00 m2

INCASOL

INCASOL

SUPERFÍCIE PROPIETARI

FINQUES RESULTANTS

2

1.540,00 m2

639,61 m2 Ajuntament de Vilamalla

187,39 m2 Ajuntament de Vilamalla

345,00 m2

PARCEL.LA

105.69

105.40

4 (vial)

3 (zona verda)

TOTAL

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
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+106.396

+106.32

106.44

+106.403
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106.79

+106.12

106.82
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106.58

+106.27
+106.26

ÒRGAN

EXPEDIENT
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106.98

PARCEL·LA 4

+106.59

+106.40

+106.25

+106.40

+105.97

+106.05

+106.15

+106.47

106.53

PARCEL·LA 3

106.89

106.49

+106.57

+106.35

+106.08

+106.16

+106.33
gual

+106.36

+106.21

+106.15 +106.12

Ì743d783a-93bc-4420-b48d-6ceda06336a9(Î

+105.97

PARCEL·LA 2

+106.59

+106.60
+106.47

gual

+105.53

+105.61

+106.11 +106.09

+106.52 +106.43

+106.20

+105.74

+105.66

+105.34

+105.27

1

PARCEL.LA
106.11

2 (vial)
TOTAL

FINQUES APORTADES

Ajuntament de Vilamalla

INCASOL

SUPERFÍCIE PROPIETARI

99,89 m2

1.440,11 m2

1.540,00 m2

1

368,00 m2

INCASOL

INCASOL

SUPERFÍCIE PROPIETARI

FINQUES RESULTANTS

2

1.540,00 m2

639,61 m2 Ajuntament de Vilamalla

187,39 m2 Ajuntament de Vilamalla

345,00 m2

PARCEL.LA

105.69

105.40

4 (vial)

3 (zona verda)

TOTAL

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
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