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MEMORIA
1. REDACTORS.
El present projecte de reparcel·lació per compensació bàsica ha estat redactat per l’arquitecte
Llorenç Vallès Botey amb domicili professional al carrer Barcelona, núm. 5, 3r-2a. 17002 de
Girona.

2. OBJECTE I ÀMBIT DEL
COMPENSACIÓ BÀSICA.

PROJECTE

DE

REPARCEL·LACIÓ

PER

Aquest projecte de reparcel·lació per compensació bàsica 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 de Vilobí d’Onyar.
El present projecte afecta a la UA “Camp de la Rectoria 1 i 2”, polígon d’actuació urbanística
d’acord amb la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Vilobí d’Onyar al nucli de
Sant Dalmai, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme celebrada en
sessió de 23 de setembre de 2004, publicada al DOGC núm. 4336, de 04/03/2005.
La superfície total de l’àmbit per compensació bàsica és de 5.568 m2 segons aquesta divisió
poligonal i el present projecte de reparcel·lació adaptat sobre aixecament topogràfic.

3. SITUACIÓ URBANÍSTICA: EL PLANEJAMENT VIGENT.
El planejament vigent del terme municipal de Vilobí d’Onyar, nucli de Sant Dalmai son les
Normes Subsidiàries, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
celebrada en sessió de 23 de setembre de 2004, publicada al DOGC núm. 4336, de
04/03/2005.
Aquest polígon d’actuació correspon a la Modificació Puntual al Nucli de St. Dalmai, núm 8.
Les parcel·les objecte d’aquesta reparcel·lació tenen la classificació urbanística de sòl urbà no
consolidat i formen part del Polígon d’Actuació “Camp de la Rectoria 1 i 2”.
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Els paràmetres que defineixen el PAU “Camp de la Rectoria 1 i 2” son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superfície de l’àmbit: 5.568 m2.
Cessions mínimes per vialitat: 845 m2 (385 m2 a pas de vials vers centre poble + 460
m2 eixamplant el c/ Església.
Cessions mínimes per sistema d’espais lliure: 1.200 m2.
Cessió mínima de sistema d’equipaments: 445 m2.
Edificabilitat bruta màxima: 0,40 m2s / m2s.
Cessions mínimes per aprofitament mig: 10%.
Usos admesos: habitatges.
Densitat màxima: 12 habitatges.
Ordenament: PB+1PP, claus “3 cases aïllades o “7 cases en filera”.

Hi han incloses dues finques propietat de EXPLOTACIONS LA SELVA SL que sumen 5.428,19
m2.

Es redacta el present Projecte de Reparcel·lació de la UNITAT D’ACTUACIÓ “CAMP DE LA
RECTORIA 1 i 2” situada al nucli de Sant Dalmai, terme municipal de Vilobí d’Onyar, promogut
per EXPLOTACIONS LA SELVA SL, amb domicili c/ Raset 156, nau D, Polígon Industrial Pla
d’Abastaments, de Vilablareix i NIF B17745738.

La normativa ve donada per les NN. SS. amb les qualificacions de zona 3-CASES AILLADES
PER HABITATGES UNIFAMILIARS o zona 7-CASES EN FILERA.
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NORMES SUBSIDIÀRIES DE VILOBÍ D’ONYAR.
Art. 66.18.3.2. POLIGON D’ACTUACIO EN SOL URBÀ NO CONSOLIDAT “CAMP DE LA
RECTORIA 1 i 2- ST. DALMAI”

Aquest Polígon d’actuació té per objectiu donar continuïtat amb vialitat i espais lliures a la trama
urbana planificada a St. Dalmai, i a desenvolupar amb garanties uns sòls abans classificats
d’urbans i d’altres adjacents a sòl urbà. Haurà de desenvolupar-se mitjançant Pla de Millora
urbana que, ultra la definició de la urbanització, haurà de regir-se pels paràmetres que
segueixen:
- SUPERFÍCIE TOTAL DEL POLÍGON: 5.568 m2 (SÒL BRUT TOTAL)
- EDIFICABILITAT BRUTA= 0,40 m2 de sostre/m2 de sòl brut. (SOSTRE MÀXIM = 2.227,20 m2)
- Us: habitatge
- Cessions mínimes:
- destinades a zona verda de jardins urbans
= 1.200,00 m2
- destinades a equipaments i serveis públics
= 445,00 m2
- destinades a vials
= 845,00 m2
- Obligació de cedir el sòl corresponent al 10% de l’increment de l’aprofitament (802 m2).
- Ordenament: a max. PB+1PP en “7-fileres” o “3-cases aïllades”
- Costos d’urbanització: els del c/ Església i els d’enllaç de serveis que corresponguin.
- Obligació de conservar les alzines existents, en espais lliures i en vialitat i en sòl privat
compatible amb l’edificació, amb cens gràfic i fotogràfica plànols de Pla de Millora.
- Nombre màxim d’habitatges = 12 uts.

Tot el sòl de destí públic, tant el no edificable corresponent a l’espai lliure com el de la vialitat
urbana i equipaments es cediran de manera gratuïta. La part de sòl corresponent a vials i camins
pre-existents i involucrat al sector amb destí de vialitat no generarà dret reparcel·latori i s’haurà
d’urbanitzar amb el mateix règim equidistributiu que la resta de sòl lliure.
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NORMES SUBSIDIÀRIES DE VILOBÍ.
SECCIO QUARTA-“A” CASES AÏLLADES-ZONA 3.

Art. 56..- Definició.- La zona 3 comprèn els sòls urbans en que l’edificació respon al tipus
d’ordenament segons edificació aïllada, en habitatges unifamiliars en forma de ciutat jardí.
Art. 57..- Ordenació.- L’Ordenació zona 3 serà la corresponent a edificació aïllada de les
partions per construir habitatges unifamiliars en forma de ciutat jardí.
Art. 58..- Edificabilitat.- L’índex d’intensitat neta d’edificació es de 0’60m2/m2, en metres
quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la; descomptats els sòls de cessió obligatòria.
Art. 59..- Condicions d’edificació de la zona 3.
59.1. La superfície mínima de la parcel·la, la llargada mínima de façana al carrer i
l’ocupació màxima de parcel·la són les següents:
Superfície mínima m2: 400 m2
Façana mínima: 14m.
Ocupació màxima: 30%
59.2. La separació de l’edificació a les partions de la parcel·la i la separació entre
edificacions en parcel·la respectaran les distàncies mínimes següents:
Separació mínima a partions (m):
Façana – 4m- excepte en zona 3a que és obligatori adossar a l’alineació oficial
de façana.
Lateral- 3m.
Fons- 6m.
59.3. Es permet l’edificació auxiliar ocupant un màxim del quatre per cent (4%) de la
superfície de la parcel·la, sense esgotar la intensitat neta d’edificació establerta i amb una
alçada màxima de tres coma trenta metres (3,30m). L’edificació auxiliar obligatòriament
es construirà adossada a l’edificació principal.

Art. 59 bis..- Condicions d’ús.
En la zona de 3 s’admeten els usos següents:
1. Habitatge. Es permet únicament l’habitatge unifamiliar.
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SECCIO SETENA. CASES EN FILERA - ZONA 7

Art. 66.3.. .- Definició - Comprèn els sòls urbans en que l’edificació respon al tipus
d’ordenament segons edificació aïllada, en habitatges plurifamiliars, entesos com a seqüència
d’unifamiliars verticals, en forma de ciutat jardí, seguint un tipus arquitectònic i constructiu molt
útil a l’actualitat.
Art. 66.4..- Ordenació – L’Ordenació serà la corresponent a edificació de quatre façanes,
aïllada de les partions per a construir edificis, sota un únic projecte i abastant tota la parcel·la,
que allotgen una seqüència d’habitatges unifamiliars segregats en vertical i amb accés propi de
cadascun des del carrer, atenent als plànols normatius Salitja 03 i Salitja 04, i aquelles
determinacions genèriques que s’indiquen als polígons d’actuació en sòl uirbà de St. Dalmai,
sota la clau “7”.
Art. 66.5..- Edificabilitat – L’índex d’intensitat neta d’edificació deriva de els alineacions,
fondàries i alçades marcades als plànols normatius, podent ser de PB+1PP o de PB+2PP
depenent de tal grafia i dels criteris limitatius que s’hagin establert per a polígon concret, en
alçada i en sostre total.
Art. 66.6.- Condicions d’edificació –
66.6.1. APROFITAMENT: Planta baixa més una o dues plantes de pis, segons
indicacions especificada als plànols normatius. Alineacions i fondàries indicades als
plànols normatius.
66.6.2. OCUPACIÓ: Alineacions i fondàries indicades als plànols normatius, i al seu
defecte, un màxim del 40% de la parcel·la neta.
66.6.3. Parcel·la mínima: 600 m2, o les dimensions assenyalades als plànols. La unitat
mínima ha de desenvolupar-se sota un mateix projecte i acte constructiu.
66.6.4. SEPARACIÓ A PARTIONS: La indicada als plànols i, al seu defecte, de 3 m a
qualsevol partió. No es permet cap edificació tancada, ni fixa, ni desmuntable, fora de la
principal. Al menys el 50% de la part no edificada de la parcel·la haurà de ser de sorra,
herba o material drenant.
66.6.5. NOMBRE D’HABITATGES: El resultant d’aplicar a la parcel·la mínima de 600 m2
(o la que assenyalessin els plànols normatius) una façana mínima de 5m per habitatge.
Cadascun dels habitatges ho serà en correspondència vertical, es a dir, entre les
mitgeres internes del propi projecte.
66.6.6. ALÇADA REGULADORA: 9 m en PB+2PP i 6m en PB+1PP. Les alçades
regulen les façanes i també les testeres. Les testeres de les agrupacions es tractaran
amb el mateix revestiment de les façanes. El sota-coberta és aprofitable en continuïtat
amb l’habitatge.
66.6.7. COBERTA
: en PB+1PP, pot ser plana o inclinada; en canvi, en PB+2PP, ha
de ser inclinada.
Si es forma coberta inclinada, pendent màxim del 28%, amb carener central amb quatre
vessants que assegurin l’alçada reguladora també a les testeres. De teula ceràmica (àrab
o plana).
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Se n’exclou els materials i colors refulgents, així com el color negre o marró fosc.
S’exceptua de la limitació anterior la integració de panells foto-voltaics. Els badalots
d’escala i remats d’ascensor hauran de quedar integrats al gàlib de la coberta.
Si es forma coberta plana, amb materials de cobertura no refulgents ni en color ni en
material. Les baranes a les façanes anterior i posterior, d’alçada fins a 1,3 m com a
màxim sobre l’alçària reguladora. En coberta plana, no s’admet l’emergència de badalots
d’escala ni de remats d’ascensor.
66.6.8. BALCONS: de fins a 60 cm enfora de l’alineació de l’edificació, sempre sense vol
sobre la via pública. Laterals dels balcons sempre perpendiculars a façana. Baranes de
brèndoles metàl·liques.
66.6.9. COSSOS SORTINTS TANCATS: Es prohibeix tot tipus de cos volat tancat sobre
la via pública ni sobre la pròpia parcel·la, d’obra ni de serralleria, ni fix ni desmuntable.
66.6.10. TANQUES: A carrer i a les partions laterals, cleda vegetal fins a 2 m d’alt, amb
un màxim de 30 cm de tanca construïda a la seva base. A la partió de fons, fins a 2m
màxim amb cleda vegetal, amb una base construïda d’alçada màxima 1m.
Qualsevol tutor o filat metàl·lic de suport o de reforç a la cleda vegetal s’instal·larà per la
cara interior de la parcel·la.
66.6.11. GARATJOS SOTERRANIS: S’hi permet, sempre ocupant la totalitat del subsòl
de l’edificació mínima, i amb un únic accés de rampa, situat a l’extrem de la filera i sense
interrompre la superfície de jardins o terrasses corresponents als habitatges.
66.6.12. USOS: Habitatge plurifamiliars, com a seqüència d’habitatges unifamiliars.
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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 de
la UA Polígon d’Actuació urbanística “Camp de la Rectoria 1 i 2” al nucli de Sant Dalmai,
de Vilobí d’Onyar, el qual està format per diverses finques aportades totes per un únic
propietari, que es descriu a continuació, més una part de sòl destinada a vialitat i de
titularitat pública:
Propietari Únic:
EXPLOTACIONS LA SELVA SL.
Adreça: c/ Raset 156, nau D, Polígon Industrial Pla d’Abastaments.
17180, Vilablareix.
NIF: B17745738.
Aporta el 100,00 % de les finques aportades.

Sòl públic:
Vialitat existent: 192,42 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 sobre les finques del Polígon d’Actuació Urbanística “Camp de
la Rectoria 1 i 2”
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Els arrendataris:
No consten arrendataris en el present projecte de reparcel·lació per compensació bàsica de la
UA Polígon d’Actuació Urbanística “Camp de la Rectoria 1 i 2”

Administració actuant:
Com a Administració urbanística actuant, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

5. FINQUES APORTADES.
5.1 RELACIÓ DE FINQUES APORTADES PER EXPLOTACIONS LA SELVA SL.
FINCA APORTADA 1.
Finca urbana situada al terme de Sant Dalmai, districte de Vilobí d’Onyar.
Tom 3330, Llibre 80 de Vilobí d’Onyar, Foli 153, Finca 3933. Identificador Únic de Finca
Registral 17018000792153.
Te una superfície de 3.175,58 m2.
Es propietat en ple domini de EXPLOTACIONS LA SELVA S.L.
Llinda al nord amb la carretera que porta a la masia Can Costa, al sud amb terres de la casa de
la Rectoria, a l’est amb finca segregada i a l’oest amb la carretera. Número cadastral
17248A002000910000RI.
Està lliure de càrregues.
Afeccions: Afecció durant el termini de QUATRE anys, comptats a partir del dia vint-i-sis de
juliol de dos mil divuit, al pagament de la Liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin
girar-se per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats; segons
així consta acreditat mitjançant nota estesa al marge de la inscripció 2ª de la finca número 3933
de Vilobí d’Onyar, obrant al foli 153 del volum 3330 de l’Arxiu, llibre 80.

FINCA APORTADA 2.
Finca urbana situada al terme de Sant Dalmai, districte de Vilobí d’Onyar.
Tom 3427, Llibre 82 de Vilobí d’Onyar, Foli 17, Finca 457. Identificador Únic de Finca Registral
17018000768431.
Te una superfície de 2.200,00 m2.
Es propietat en ple domini de EXPLOTACIONS LA SELVA S.L.
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Llinda al nord amb Joan Alsina, al sud amb casa de la rectoria i sagristà mitjançant camí veïnal
d’Orient, a l’est amb camí veïnal i a l’oest amb Josep Virulés.
Número cadastral 8003301DG7480S0001EF
Està lliure de càrregues.
Afeccions: Afecció durant el termini de QUATRE anys, comptats a partir del dia vint-i-sis de
juliol de dos mil divuit, al pagament de la Liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin
girar-se per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats; segons
així consta acreditat mitjançant nota estesa al marge de la inscripció 2ª de la finca número 457
de Vilobí d’Onyar, obrant al foli 17 del volum 3427 de l’Arxiu, llibre 82.

5.2 SÒL PÚBLIC.
FINCA APORTADA 3.
Finca urbana. Vialitat existent al carrer de l’Església.
Te una superfície de 192,42 m2.
Es propietat de l’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR.
De forma irregular, llinda al nord, sud i est amb la resta del vial i a l’oest amb la finca aportada
núm. 1.

5.3 AGRUPACIÓ DE FINQUES.
Es sol·licita del registrador de la propietat l’agrupació de les finques segregades descrites i la
Inscripció en el Registre de la Propietat, de la finca resultant d’aquesta agrupació que quedarà
amb la següent descripció.
Finca urbana situada al terme de Sant Dalmai, districte de Vilobí d’Onyar.
Te una superfície de CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC metres quadrats; 5.375,58 m2
de forma irregular.
Llinda al nord amb la carretera que porta a la masia Can Costa, al sud amb casa de la rectoria i
sagristà mitjançant camí veïnal d’Orient, a l’est amb finca segregada i camí veïnal i a l’oest amb
camí de l’Església.
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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.
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 dret dels propietaris en la reparcel·lació serà proporcional a la superfície real de les
respectives finques aportades.
Atès que en aquest cas totes les finques aportades –llevat del domini públic inicial, que no dóna
dret a aprofitament- són propietat d’un únic titular, EXPLOTACIONS LA SELVA SL, aquesta
societat ostentarà el 100% dels drets en la reparcel·lació.

13

6.3. QUANTIFICACIÓ DE LES DESPESES.
Cost d’urbanització.
El compte de liquidació provisional fixa la quota de participació en el repartiment dels costos
d’urbanització per a cada una de les finques resultants, així com la valoració estimativa i la
distribució dels esmentats costos.
Els costos derivats de la unitat d’actuació seran els següents:
Pel que fa al cost d’urbanització, es considera un valor mig de 100€ per cada m2 de vial
a urbanitzar, i uns 30€ per cada m2 de zona verda. Això dóna com a resultat els costos
d’urbanització mostrats a la taula següent. (als efectes del càlcul del valor del sòl es
consideren els costos totals d’urbanització, no els de les obres pendents d’execució
previstos en el Projecte d’urbanització)
Aquesta quantitat és provisional, pendent de la liquidació definitiva de les obres d’urbanització.

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:
1. Despeses de gestió per la redacció i tramitació del projecte de reparcel·lació i
d’urbanització.
b) Despeses de gestió per la direcció i control de l’obra.
c) Despeses de topografia.
d) Despeses generals d’administració, impostos i/o taxes, notaria, Registre de la
propietat, etc.
e) Despeses de gestió per seguiment i liquidació de quotes.
El cost total de despeses de gestió per aquests conceptes s’estima en un 10%: 13.948,93 €.
Urbanització sistema viari: 1.034,83 m2 x 100 €/m2.

Adequació zona verda: 1.200,21 m2 x 30 €/m2.

Costos total d’urbanització.

Despeses de projecte i gestió (10%)

Cost total

103.483,00 €

36.006,33 €

139.489,33 €

13.948,93 €

153.438,26 €
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El cost d’urbanització pendent d’executar, a repercutir entre les diferents parcel·les resultants
en proporció al seu aprofitament, és, d’acord amb el càlculs estimats del projecte d’urbanització
de 153.438,26 € + IVA.

Indemnitzacions:
No s’han identificat dins de l’àmbit reparcel·lable elements que siguin objecte d’indemnització
(no existeixen construccions, activitats ni altres drets incompatibles amb el planejament) i per
tant no es preveu cap import per aquest concepte.
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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 són els previstos en els articles
120.1 del TRLUC, i els compresos a la Subsecció Tercera de la Secció Primera del Capítol II
del RLUC, més concretament en l’article 139 del RLUC, i que, en síntesi són:
- Proximitat entre la ubicació de les parcel·les resultants adjudicades i la de les finques
aportades, sens perjudici que, si això no és possible, s’apliqui la ponderació de valors
pertinent.
- Adjudicació de finques independents al major nombre possible de persones
propietàries amb preferència a l’adjudicació de finques en indivís, i aquesta darrera a la
indemnització en metàl·lic, sempre que ho permetin les determinacions del planejament
urbanístic.
- Adjudicació de parcel·les en proindivís entre els propietaris l’escassa quantia dels drets
dels quals no els permeti l’adjudicació d’una parcel·la independent. En cas que el dret
d’un propietari no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, l’adjudicació s’ha de
substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic.
- 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.
- Les diferències d’adjudicació han d’ésser objecte de compensació econòmica entre les
persones interessades, el valor de la qual s’ha de fixar atenint-se al preu de les
parcel·les resultants que els haurien correspost si l’adjudicació hagués estat possible.
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Atès que es tracta d’un àmbit de propietari únic, totes les parcel·les resultants s’adjudiquen al
mateix titular, acomplint-se els criteris de proximitat i d’adjudicar finques independents amb les
condicions mínimes definides pel planejament. En conseqüència, és innecessària l’aplicació de
la resta de criteris previstos per la legislació (adjudicació en proindivís, substitució pel seu valor
econòmic, etc.).
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.

7.1 CÀLCUL DEL 10% DE L’APROFITAMENT MIG I REPARTIMENT EN LA
PARCEL·LA NÚM. 3
Superfície de l’àmbit:
5.568 m2.
Edificabilitat bruta màxima: 0,4 m2s/ m2

= 2.227,20 m2 sostre màxim.

Edificabilitat neta:
• Cases aïllades:
• Cases en filera:

1.350,70 m2 x 0,6 m2s/ m2 = 810,42 m2.
1.537,26 m2 x 0,8 m2s/ m2 = 1.229,81 m2.
___________________
TOTAL EDIFICABILITAT NETA
2.040,23 m2 sostre.
Sostre consolidat (urbà 2002)
-1.425,00 m2 sostre casa aïllada.
___________________
Increment d’aprofitament.
615,23 m2 sostre.
Com el valor del sostre adossat i aïllat es lleugerament diferent, farem el càlcul del 10%
d’increment de l’aprofitament sobre l’increment del seu valor.

7.2 VALOR DE L’APROFITAMENT MIG COM CASES EN FILERA I AÏLLADES.
Segons l’estudi de mercat de la zona obtenim els quadres següents en funció de la tipologia de
vivenda:
Cases en filera.
Referència.
Santa Bárbara
Nou
Marxadella
Obra Nova

Valor.
140.000 €
375.000 €
260.000 €
275.000 €

Superfície.
120 m2
187 m2
200 m2
200 m2

Repercussió/m2.
1.108 €
1.905 €
1.235 €
1.306 €

(1)

Ens dona un valor mig de 1.388,50 €/m2.
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Cases aïllades.
Referència.

Montse Roig
Tramuntana
St. Llop
Maria Aurèlia

Sta. Coloma

Superfície.
317 m2
250 m2
474 m2
402 m2
271 m2
173 m2
193 m2

Valor.
449.000 €
550.000 €
419.000 €
425.000 €
267.000 €
380.000 €
247.000 €

Repercussió/m2.
1.345 €
2.090 €
839 €
1.004 €
935 €
2.086 €
1.215 €

(1)

Ens dona un valor mig de 1.359,14 €/m2.
(1) Valor resultant de multiplicar-ho per 0,95 tenint en compte una comissió del 5% en
el valor de la compra-venda.
-

-

Valor del sostre de la UA Rectoria:
o Valor cases aïllades:
810,42 m2 x 1359,14 €/m2 = 1.101.474,23 €
o Valor cases adossades: 1.229,81 m2 x 1.388,50 €/m2 = 1.707.591,18 €
o Valor total sostre UA:
= 2.809.065,41 €
Valor del sostre urbà consolidat 2002
o Valor cases aïllades:
-1.425,0 m2 x 1359,14 €/m2 = -1.936.774,50 €
Valor de l’increment d’aprofitament:
= 872.290,91 €
Donat que la cessió es farà en part de parcel·la destinada a habitatge unifamiliar,
dividirem el 10% de 872.290,91€ per 1.359,14 €/m2, donant 64,179 m2t de sostre,

= 64,179m2 sostre en aïllat.

Cessió per aprofitament mig del 10%.

Parcel·la P3 amb una superfície de 400,00 m2, li correspon una edificabilitat neta de 0,6 m2s/
m2 donant un total de 240,00 m2.

propietari

superfície

%

Ajuntament

64,179 m

2

26,74%

Explotacions La Selva SL

177,15 m2

73,26%

TOTAL

240,00 m

2

100%

corresponent (dividint per l’edificabilitat 0,6m2t/m2s) a 106,96 m2 de parcel·la.
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8. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS.
Espai Lliure.

EL1.
Superfície amidada: 684,68 m2.
Peça de terra de sis-cents vuitanta-quatre metres quadrats amb seixanta-vuit, de
forma irregular, llinda al nord amb parcel·la P4 i finca “Cal Sabater”; al sud amb la
parcel·les P1, P2 i P3; a l’est amb carrer l’Església; a l’oest amb finca “Cal Sabater” i
finca “Can Pons”.
Prové de la finca resultant de l’agrupació descrita a les finques aportades.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Aquesta parcel·la s’adjudica en un 100% a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar coma a
Administració Actuant.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat l’inscrigui a nom de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar destinats a ús i domini públic, sense càrregues ni gravàmens.

EL2.
Superfície amidada: 515,53 m2.
Peça de terra de cinc-cents quinze metres quadrats amb cinquanta-tres, de forma
aproximadament rectangular, llinda al nord amb parcel·la P5; al sud amb la parcel·la P4;
a l’est amb carrer l’Església; a l’oest amb finca “Cal Sabater”.
Prové de la finca resultant de l’agrupació descrita a les finques aportades.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Aquesta parcel·la s’adjudica en un 100% a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar coma a
Administració Actuant.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat l’inscrigui a nom de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar destinats a ús i domini públic, sense càrregues ni gravàmens.
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Equipaments.

EQ.
Superfície amidada: 445,00 m2.
Peça de terra de quatre-cents quaranta-cinc metres quadrats, de forma
aproximadament rectangular, llinda al nord amb parcel·la P3; al sud amb vial de pas; a
l’est amb carrer l’Església; a l’oest amb parcel·la P2.
Prové de la finca resultant de l’agrupació descrita a les finques aportades.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Aquesta parcel·la s’adjudica en un 100% a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar coma a
Administració Actuant.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat l’inscrigui a nom de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar destinats a ús i domini públic, sense càrregues ni gravàmens.

Vialitat.
Superfície amidada: 1.034,83 m2.
Peça de terra de mil trenta-quatre metres quadrats amb vuitanta-tres, de forma
aproximadament “L” invertida. Llinda al nord amb camí de “Cal Sabater”, equipament i
parcel·les P1 i P2; al sud amb la Rectoria; a l’est amb carrer l’Església; a l’oest amb
parcel·les P3, P4, P5, amb espais lliures i finca “Can Pons”.
Dels que 842,41 m2 provenen de la finca resultant de l’agrupació descrita a les
parcel·les aportades i 192,42 m2 provenen de la finca aportada per l’ajuntament com a
sistema viari.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Aquesta parcel·la s’adjudica en un 100% a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar coma a
Administració Actuant.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat l’inscrigui a nom de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar destinats a ús i domini públic, sense càrregues ni gravàmens.
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Parcel·les d’aprofitament privat.
Amb una superfície total de dos mil vuit-cents vuitanta-set metres quadrats amb
noranta-sis, 2.887,96 m2 ; consta de cinc parcel·les.
Provenen de la finca resultant de l’agrupació descrita a les finques aportades.

PARCEL·LA P1.
Superfície amidada: 486,85 m2.
De superfície quatre-cents vuitanta-sis metres quadrats amb vuitanta-cinc, de
forma aproximadament rectangular, llinda al nord amb ESPAI LLIURE 1, al sud amb vial
de pas, a l’est amb parcel·la P2 i a l’oest amb finca rústica “Can Pons”. Qualificació 3.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat la inscrigui a nom de “EXPLOTACIONS LA
SELVA SL”.
Aquesta finca s’adjudica en ple domini a de “EXPLOTACIONS LA SELVA SL”. El
compte de liquidació provisional i definitiu d’aquesta parcel·la no constitueix càrrega real
sobre la mateixa, atès que el compte de liquidació provisional que li correspondria es
concentra, a sol·licitud del seu titular, en d’altres parcel·les resultants de la seva
propietat, que respondran tant de l’import del seu propi compte de liquidació provisional
com del provinent del traslladat per concentració.
Està afectada al pagament de les quotes d’urbanització en un percentatge del 14,78 %
(veure quadre núm.2 de la pàgina 24)

PARCEL·LA P2.
Superfície amidada: 463,85 m2.
De superfície quatre-cents seixanta-tres metres quadrats amb vuitanta-cinc, de
forma aproximadament rectangular, llinda al nord amb ESPAI LLIURE 1, al sud amb vial
de pas, a l’est amb EQUIPAMENT i parcel·la P3 i a l’oest amb parcel·la P1. Qualificació
3.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat la inscrigui a nom de “EXPLOTACIONS LA
SELVA SL”.
Aquesta finca s’adjudica en ple domini a de “EXPLOTACIONS LA SELVA SL”. El
compte de liquidació provisional i definitiu d’aquesta parcel·la no constitueix càrrega real
sobre la mateixa, atès que el compte de liquidació provisional que li correspondria es
concentra, a sol·licitud del seu titular, en d’altres parcel·les resultants de la seva
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propietat, que respondran tant de l’import del seu propi compte de liquidació provisional
com del provinent del traslladat per concentració.
Està afectada al pagament de les quotes d’urbanització en un percentatge del 14,08 %
(veure quadre núm.2 de la pàgina 24)

PARCEL·LA P3.
Superfície amidada: 400,00 m2.
De superfície quatre-cents metres quadrats, de forma aproximadament rectangular,
llinda al nord amb ESPAI LLIURE, al sud amb EQUIPAMENT, a l’est amb vial l’Església
i a l’oest amb parcel·la P2. Qualificació 3.
Prové de la finca resultant de l’agrupació descrita a les finques aportades.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat l’inscrigui a nom de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar en un 26,74% com a Administració Actuant i la resta d’un 73,26% a
“EXPLOTACIONS LA SELVA SL”. (Justificació del % adjudicat a la pàgina 17).
Està afectada al pagament de les quotes d’urbanització en un percentatge del 8,90 %
(veure quadre núm.2 de la pàgina 24)

PARCEL·LA P4.
Superfície amidada: 785,51 m2.
De superfície set-cents vuitanta-cinc metres quadrats amb cinquanta-un, de forma
aproximadament rectangular, llinda al nord amb ESPAI LLIURE 2, al sud amb ESPAI
LLIURE 1, a l’est amb vial l’Església i a l’oest amb finca rústica “Cal Sabater”.
Qualificació 7.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat la inscrigui a nom de “EXPLOTACIONS LA
SELVA SL”.
Aquesta finca s’adjudica en ple domini a de “EXPLOTACIONS LA SELVA SL”. El
compte de liquidació provisional i definitiu d’aquesta parcel·la no constitueix càrrega real
sobre la mateixa, atès que el compte de liquidació provisional que li correspondria es
concentra, a sol·licitud del seu titular, en d’altres parcel·les resultants de la seva
propietat, que respondran tant de l’import del seu propi compte de liquidació provisional
com del provinent del traslladat per concentració.
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Està afectada al pagament de les quotes d’urbanització en un percentatge del 31,80 %
(veure quadre núm.2 de la pàgina 24)

PARCEL·LA P5.
Superfície amidada: 751,75 m2.
De superfície set-cents cinquanta-un metres quadrats amb setanta-cinc, de forma
aproximadament rectangular, llinda al nord camí de “Cal Sabater”, al sud amb ESPAI
LLIURE 2, a l’est amb vial l’Església i a l’oest amb finca rústica “Cal Sabater”.
Qualificació 7.
La finca descrita resta lliure de càrregues i gravàmens.
Es sol·licita del Registrador de la Propietat la inscrigui a nom de “EXPLOTACIONS LA
SELVA SL”.
Està afectada al pagament de les quotes d’urbanització en un percentatge del 30,44 %
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9. QUADRES ANNEXES.
Quadre núm. 1: Quadre de finques aportades i participació propietaris.
Núm. Finca
aportada

Núm. Finca registral

Propietari

sup.real m2

superficie %

drets %

F1

17018000792153.

Explotacions La Selva SL

F2

17018000768431

Explotacions La Selva SL

3.175,58
2.200,00

57,03%
39,51%

59,07%
40,93%

5.375,58

Total de finques amb aprofitament
Ajuntament de Vilobí
d'Onyar

vialitat existent

Total P.A.

100,00%

192,42

3,46%

5.568,00

100,00%

Quadre núm. 2: Valoració de finques resultants.

Núm. Finca
resultant

P1
P2
* P3
P4
P5
Total Zones
EL1
EL2
EQ
V
Total
Sistemes
Total P.A.

sup. sòl m2

Qualificació

486,85
463,85
400,00
785,51
751,75
2.887,96
684,68
515,53
445,00
1.034,83

z.3 (aïllada)
z.3 (aïllada)
z.3 (aïllada)
z.7 (aparellada)
z.7 (aparellada)

edificabilitat
m2 sostre

edificabilitat que
participa dels costos (m2)

% participació
cost
urbanització

292,11
278,31
240,00
628,41
601,40
2.040,23

292,11
278,31
175,82
628,41
601,40
1.976,05

14,78%
14,08%
8,90%
31,80%
30,44%
100,00%

espai lliure
espai lliure
equipament
vialitat

2.680,04
5.568,00

 La parcel·la P3 està exempta en un 26,74% de la participació en els costos
d’urbanització, al estar adjudicada a l’Ajuntament com a aprofitament mig. La resta
del 73,26% sí participa dels costos.
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Quadre núm. 3: Adjudicació de parcel·les resultants.
Núm. Finca
resultant

sup. sòl m2

% adjudicació

Propietari

P1
P2

486,85
463,85

16,86%
16,06%

Explotacions La Selva SL

P3

400,00

13,85%

P4
P5
Total Zones
EL1
EL2
EQ
V
Total
Sistemes

785,51
751,75
2.887,96
684,68
515,53
445,00
1.034,83

27,20%
26,03%
100,00%

Explotacions La Selva SL

espai lliure

Ajuntament de Vilobí d'Onyar

espai lliure

Ajuntament de Vilobí d'Onyar

equipament

Ajuntament de Vilobí d'Onyar

vialitat

Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Total P.A.

5.568,00

Explotacions La Selva SL
10,15%
Explotacions La Selva SL
3,70%

Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Explotacions La Selva SL

2.680,04
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10. NOTES SIMPLES REGISTRALS DE LES FINQUES APORTADES.
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11. PLÀNOLS.

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT.
2. PLANEJAMENT VIGENT.
3. TOPOGRÀFIC DEL TERRENY I ÀMBIT PAU.
4. FINQUES APORTADES.
5. FINQUES RESULTANTS.
6. SUPERPOSICIÓ FINQUES.
7. PLÀNOL D’ORDENACIÓ.
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