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1. MEMÒRIA

1.1 DADES GENERALS
Objecte i iniciativa
L’objecte d’aquest document és la Reparcel·lació voluntària del sector del polígon d’actuació PA 2.05, a
iniciativa dels propietaris dels terrenys, per tal de fer les cessions necessàries i desenvolupar el sector.
Emplaçament
Adreça:

C. Olot / C. Fontalba, s/n

PA 2.05 La Granja

Municipi:

Ripoll

Codi Postal:

Ref. cadastral:

4019304DG3741N0001BB

17500

VISTA GENERAL DE L’ÀMBIT

Redactor de la Reparcel·lació
Joan Carles Grifell Suárez

Col·legiat:

573/4

Arquitecte tècnic
En representació de l’Empresa Estudi Tècnic de Construcció, slp
Adreça:

Pujada Sant Antoni

Núm.:

s/n

Municipi:

Sant Joan de les Abadesses

Codi Postal:

17860
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1.2 SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
Antecedents urbanístics
El municipi de Ripoll es regula mitjançant el Pla d’Ordenació Urbana Municipal aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008.
Aquest planejament general defineix, entre d’altres, el polígon d’actuació urbanística PA 2.05 La Granja,
La Modificació Puntual núm.21 del POUM de Ripoll, aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona el 18 de desembre de 2018, corregeix la qualificació de la zona on se situa l’estació
transformadora i alhora redefineix la ubicació actual de la parcel·la edificable resultant per tal de minorar les
afectacions actuals i fer més viable qualsevol actuació futura que s’hi vulgui desenvolupar.
El polígon comprèn una extensió de 2.517,00 m2. La modificació del POUM preveu 676,00m2 de sòl privat i
1.841,00m2 de sòl públic, dels quals 1.810m2 són Espais lliures (Zona verda), i 31m2 Infraestructures dels serveis
urbanístics i ambientals. El sòl privat està destinat a Residencial, també preveu una edificabilitat de 237m2 de
sostre màxim dels quals 24m2 es corresponen al 10% de cessió d’aprofitament.

Planejament vigent i normativa de referència
El pla d’ordenació urbanística municipal classifica els terrenys objecte d’aquesta MPOUM com a sòl urbà no
consolidat, pendent de desenvolupar el polígon d’actuació urbanística PA 2.05 La Granja, amb les
qualificacions urbanístiques que figuren al plànol nº 02 d’aquest projecte de reparcel·lació, i que són:
Residencial 9.3. Edificació aïllada unifamiliar d’intensitat 3
Infraestructures dels serveis urbanístics i ambientals 5.2 Instal·lacions d’electricitat
Espais lliures (3.2) Jardins i passeigs urbans
En concret el plànol de zonificació és el següent:
PA 2.05 La Granja

Extensió:
2.517,00 m2
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Objectius:
El pla preveia el canvi d’ús d’una part dels terrenys qualificats en el Pla general de 1984 com a equipament,
situats entre el carrer Fontalba i la carretera de Vallfogona, en la Modificació puntual Núm. 21 del POUM es
modifica la qualificació del transformador i s’adapta la parcel·la a les afeccions de carreteres. El polígon té per
finalitat la cessió de la resta de terrenys situats a l’est de la parcel·la edificable resultant, qualificats com a espai
lliure públic, i la cessió del 10% de l’aprofitament.
Quadre de característiques:
EDIFICABILITAT
Residencial:

m2/m2

Sostre màxim

0.0965 m m
2/

237 m2

2

Total

237 m2

TITULARITAT DEL SÒL
Sòl Privat:
Residencial:

%

Superfície

26.86 %
26.86 %

Sòl Públic:

676 m2
676 m2

73.14 %

1841 m2

Espais Lliures:

71.91 %

1810 m2

Vialitat:

---

---

Int. Tècniques i serveis:

1.23 %

Total

Cessió d’aprofitament:

31 m2
100%

%

Sostre

10 % sobre 237

24 m2

Habitatge / ha

Densitat Habitatges:

2.517 m2

3.973 Habit / ha

Nº d’habitatges

1 Hab

Condicions d’edificació i usos:
Les que corresponen segons la qualificació urbanística
Altres condicions d’ordenació i urbanització:
Els costos d’urbanització de la zona verda aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Sistema d’actuació:
Reparcel·lació. Compensació bàsica.

Sistema d’actuació
El polígon d’actuació, 2.05 La Granja, es desenvoluparà mitjançant el sistema d’actuació amb la modalitat de
Compensació Bàsica.
Segons determina el planejament, el sistema d’actuació per a l’execució de l’ordenació és el de compensació
bàsica, d’acord amb les modalitats d’aquest sistema assenyalades en el TRLU DL 1/2010, de 3 d’agost.
En la modalitat de compensació bàsica, els propietaris o propietàries aporten els terrenys de cessió obligatòria,
executen a llur càrrec la urbanització, en els termes i amb les condicions que siguin determinats pel
planejament urbanístic, i es constitueixen, mitjançant document públic, en junta de compensació.
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De conformitat amb l’article 130.2.a, tractant-se d’una unitat d’actuació amb propietari únic, es considera
innecessari la constitució de la junta de compensació, sempre i quan el règim de propietat de “Comunitat en
proindivís” es mantingui durant l’execució de les obres d’urbanització.

Marc legal d’aplicació
Aquest projecte de reparcel·lació es redacta per tal d’executar les determinacions del planejament en el PA
2.05 La Granja, definit per la Modificació Puntual núm.21 del POUM de Ripoll, aprovada definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de desembre de 2018, la qual modifica el Pla d’Ordenació
Urbana Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2008.
Aquest document compleix amb tot allò assenyalat amb la legislació urbanística vigent, quant a la gestió i
execució del planejament, i molt especialment amb els articles del 124 al 129 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant DL 1/2010) amb les modificacions
de la llei 3/2012 de 12 de febrer.
Els instruments legislatius que determinen els requeriments del tràmit urbanístic i del contingut dels Projectes de
Reparcel·lació són:
1. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
2. Llei 3/2012, de 12 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme (LUC), aprovat pel DL
1/2010, de 3 d’agost.
3. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
4. Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les Normes complementàries al Reglament per
a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística.
5. La Llei Hipotecària i el seu Reglament.
6. Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl.
7. Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei del
Sòl Estatal.
8. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
El Projecte de Reparcel·lació proposat compleix els objectius que fixa el marc legal i la normativa.
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1.3 UNITAT REPARCEL·LABLE
Àmbit de Reparcel·lació
L’àmbit d’actuació comprèn la totalitat del PA 2.05 La Granja de 2.517,00 m2 de superfície.
El polígon comprèn: un solar residencial amb accés des del carrer Fontalba, en un longitud d’uns 32,5 metres
lineals; un transformador amb accés des del mateix carrer, i una reserva de zona verda que comprèn tot el
sector Est i envolta la parcel·la residencial pel costat de la carretera d’Olot i per l’Oest.
El desenvolupament del sector es preveu en un únic polígon d’actuació urbanística.
La delimitació del polígon d’actuació és el que figura al plànol núm. 2 d’aquest projecte de reparcel·lació.

Estructura de la propietat
L’estructura de la propietat del sòl objecte del Polígon d’Actuació PA 2.05 La Granja és la següent:
Finca

Registre

Propietari

1

1710

Maria Mercedes Soler Serrallonga
TOTAL

Superfície (m2)
s/nota registral
10.726,46 m2

Superfície (m2)
aportada
2.517,00 m2
2.517,00 m2

Quota (%)
100,00 %
100,00 %

Es tracta d’un únic propietari. Se n’adjunta la Nota simple del registre de la propietat i fitxes cadastrals de les
parcel·les.
La propietat 1710 és més gran que l’àmbit delimitat i té una part de parcel·la dins de l’àmbit i una altra part fora
de l’àmbit.
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Finques afectades
Finca núm.1 (Registral 1710) – Maria Mercedes Soler Serrallonga
RUSTICA.- Terreno en término de Ripoll con cabida reducida a 10726'46 metros cuadrados, después de varias
segregaciones practicadas. Antes de dichas segregaciones constaban los siguientes lindes: Norte , camino
particular y camino público; Sur, parte segregada y terrenos de Macrina Codina, antes Jaime Bofill, Este,
carretera Ripoll-Coll Coubet, torrente Andrés Arimany y parte segregada; y Oeste Juan Folcrá terrenos del Barrio
Vista Alegre y porción segregada.
TÍTOL: Pertany a Maria Mercedes Soler Serrallonga, segons escriptura pública autoritzada per el notari de
Barcelona, el Sr. Antonio Alfonso Rosselló Mestre, el dia 5 de juny de 2.014.
INSCRIPCIÓ.- al Registre de la Propietat de Ripoll, volum 1706, llibre 251, foli 195, inscripció 3a. finca número 1710
de Ripoll
CÀRREGUES.- Afecció durant 5 anys, a comptar des del dia 10 de setembre de 2014, al pagament de les
liquidacions complementaries que, en el seu cas, poden girar-se per l’Impost sobre successions i donacions,
segons resulta de la nota al marge de la inscripció 3a.

Operacions respecte les finques aportades
Règim de càrregues preexistents sobre les finques afectades
El tractament de les càrregues de les finques afectades al present Projecte de Reparcel·lació es regeix pel què
disposa l’article 148.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
que determina:
148.1 A efectes del trasllat de càrregues a títol de subrogació real entre finques aportades i adjudicades, el
projecte ha de precisar els aspectes següents:
a) Ha d’especificar cada una de les càrregues que resultin incompatibles amb les determinacions del
planejament que s’executa, la raó de la seva incompatibilitat, la indemnització que en el seu cas s’hagi de
satisfer a qui en sigui titular i el pagament o consignació de la citada indemnització.
b) Respecte de cada una de les càrregues compatibles, el projecte les ha de traslladar a la finca resultant que
substitueixi per subrogació real la finca gravada.
c) Si de la finca aportada en resulten diverses finques resultants, les càrregues es traslladen a totes elles, llevat
que es determini una altra cosa per acord unànime de les persones interessades. Aquest acord pot fer-se
constar en el projecte mitjançant compareixença conjunta o successiva de les persones interessades, de la que
s’ha d’estendre la diligència corresponent. L’administració actuant ha de comunicar a les persones
interessades aquesta possibilitat, amb motiu de l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació.
d) Quan s’haguessin de traslladar a una finca adjudicada diverses càrregues compatibles procedents de
diferents finques aportades, s’ha de determinar, si s’escau, la quota que correspon a cadascuna d’elles en
funció del valor que s’hagi tingut en compte en el projecte a efectes de fixació de drets.
e) En el supòsit que l’administració actuant tingués coneixement de la càrrega durant la redacció del projecte i
abans de l’acabament del termini establert per a la informació pública, n’és obligatòria la fixació de la quota.
148.2 Els drets inscrits en les finques de procedència amb posterioritat a la nota marginal d’inici de l’expedient,
així com els que s’inscriguin durant la tramitació del Projecte de Reparcel·lació quan no existeixi la nota
marginal i no constin degudament incorporats a l’indicat projecte, es traslladen directament i d’ofici pel
registrador a les finques de resultat que les substitueixen per subrogació.
Així mateix, s’ha observat el què disposa el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes
complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre la inscripció en el Registre de la
Propietat d’actes de naturalesa urbanística, pel què fa al tractament de les càrregues existents en les finques
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aportades als processos d’equidistribució. En aquest sentit, en mèrits al que disposa l’article 11.2 del citat Reial
Decret 1093/1997, els drets i càrregues que graven les finques aportades i que no resultin incompatibles amb les
determinacions del planejament que s’executa es traslladaran a les finques adjudicades als seus titulars en
aplicació del principi de subrogació real, d’acord amb les regles fixades en el precepte citat.
En compliment de tot el què s’ha exposat anteriorment, el projecte TRASLLADA la càrrega de l’afecció de la
finca aportada núm.1 per Maria Mercedes Soler Serrallonga, en aplicació del principi de subrogació real, a la
parcel·la resultant P1 propietat de la mateixa Maria Mercedes Soler Serrallonga.

Segregacions
De conformitat a l’article 7 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les Normes
complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la
Propietat d’actes de naturalesa urbanística, el present Projecte de reparcel·lació ha de procedir a descriure les
parts de les finques registrals incloses en l’àmbit d’actuació.

Finques segregades aportades
En el present projecte de reparcel·lació es procedeix a incloure parcialment la finca registral afectada pel
projecte, motiu pel qual es procedeix a segregar i descriure la porció de finca inclosa en l’àmbit. En el punt
següent es procedirà a redactar la descripció de la resta de finca matriu no inclosa en el present projecte de
reparcel·lació.

FINCA SEGREGADA I APORTADA:

Finca Aportada núm.1 (procedent de la Registral 1710) – Maria Mercedes Soler Serrallonga
Peça de terra ubicada en el terme municipal de Ripoll, de dos mil cinc-cents disset metres quadrats (2.517m2)
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu 1710 de la que se segrega actualment carrer; Sud amb carretera
Ripoll-Olot; Est, part amb carretera Ripoll-Olot, part amb resta de la finca actualment carrer; i Oest, part amb
resta de la finca actualment carrer i part segregada part amb Aurora Marcos Finca 5675 i part amb Damiana
Mas Finca 1622 anteriorment Macrina Codina.
TÍTOL: Pertany a Maria Mercedes Soler Serrallonga, per segregació, continguda el projecte de Reparcel·lació,
de la Finca Registral 1710 de Ripoll
INSCRIPCIÓ.- S’haurà d’inscriure al Registre de la Propietat de Ripoll, com a finca provisional de Ripoll.
CÀRREGUES.- Afecció durant 5 anys, a comptar des del dia 10 de setembre de 2014, al pagament de les
liquidacions complementaries que, en el seu cas, poden girar-se per l’Impost sobre successions i donacions,
segons resulta de la nota al marge de la inscripció 3a.

Finques matrius no reparcel·lades
En el punt anterior d’aquest projecte de reparcel·lació s’ha procedit a incloure parcialment la finca registral
afectades pel projecte, motiu pel qual s’han segregat i descrit la porció de finca inclosa en l’àmbit.
En aquest punt del projecte de reparcel·lació procedim a descriure la resta de finca matriu no inclosa en el
present projecte de reparcel·lació. De la qual s’aporta un certificat de l’Ajuntament de Ripoll.
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RESTA DE FINCA MATRIU NO REPARCEL·LADA:

Finca Registral 1710 – Ajuntament de Ripoll
Porció restant després de diverses segregacions, actualment formada pels carrers i la resta de vialitat de la
urbanització de La Granja – Vista Alegre ubicada en el terme municipal de Ripoll, de superfície vuit mil doscents nou metres amb quaranta-sis decímetres quadrats (8.209,46m2)
Limita: Abans de dites segregacions constaven els següent límits: Nord, camí particular i camí públic; Sud, amb
part de la finca segregada i terrenys de Macrina Codina, abans Jaime Bofill; Est, part amb carretera Ripoll-Olot,
part amb torrent, part amb Andrés Arimany i part segregada; Oest, part amb Juan Folcrá, terrenys del Barri Vista
Alegre i porció segregada.
CÀRREGUES.- Lliure de càrregues i gravàmens.

Relació d’interessats en l’expedient
La relació d’interessats en l’expedient es ressenya ordenada en referència a les finques aportades, indicant-se,
a més de llur identificació personal, el dret o interès legítim per virtut del qual ostenten la qualificació
d’interessats i com a tal se’ls tindrà com a part en l’expedient.
Finca única aportada
Maria Mercedes Soler Serrallonga
NIF 36612503-E
C/Demestre, 10 1er 2a Escala B
08017 Barcelona

Administració
L’Administració serà adjudicatària dels Espais Lliures, i el 10% de la cessió de l’aprofitament.
Ajuntament de Ripoll
CIF P-1715600-A
Plaça de l’ajuntament, 3
17500 Ripoll

Altres interessats en el projecte
D’acord amb la informació dels certificats de domini i càrregues emesos pel Registre de la Propietat no hi ha
altres interessats.
D’altra banda i d’acord amb la informació facilitada pels seus propietaris, no es suposen altres titulars de drets
d’ocupació que hagin de ser relacionats com a interessats en el projecte.
La determinació dels interessats, pels conceptes indicats, s’ha efectuat d’acord amb les dades que figuren en
els Registres i en els documents públics i privats aportats pels afectats.
En mèrits del què disposa l’article 3 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la condició així determinada gaudeix de
presumpció de veracitat que, no obstant, podrà ser desvirtuada per qui, de forma fefaent, acrediti un millor dret
i aquest hagi estat reconegut en document públic.
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Valoració drets afectats

PER CONTRACTES D’ARRENDAMENT:
L’article 127.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, determina que són despeses d’urbanització que ha d’ésser assumides per les persones propietàries
com a càrrega individualitzada dels corresponents terrenys, i que no van a càrrec del conjunt de la comunitat
reparcel·ladora les indemnitzacions que corresponguin per l’extinció d’arrendaments.
En l’àmbit d’aquesta reparcel·lació no hi consta cap titular de dret d’ocupació a qui correspongui extingir cap
arrendament, per la qual cosa, no es fa necessari definir els criteris de valoració d’aquests drets als efectes
d’establir la indemnització.

PER CONSTRUCCIONS INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT:
L’article 120.1.b) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, disposa que són despeses d’urbanització a càrrec de les persones
propietàries les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de
plantacions, d’obres i instal·lacions que siguin exigits per a l’execució de plans, d’acord amb la legislació
aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions.
En l’àmbit d’aquesta reparcel·lació no hi ha instal·lacions i edificacions preexistents incompatibles amb el
planejament, per la qual cosa, no cal establir indemnitzacions.

DRETS D’INDEMNITZACIÓ PER ESCASSA QUANTIA DE DRETS APORTATS:
L’article 126.1.d) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, determina que:
“Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o propietàries no permet d’adjudicar-los parcel·les
independents a tots ells, el projecte de reparcel·lació pot determinar una indemnització en metàl·lic o,
alternativament, l’adjudicació de les parcel·les resultants en proindivís, llevat que la quantia dels drets no arribi
al 15% de la parcel·la mínima edificable, en el qual cas l’adjudicació s’ha de substituir necessàriament per una
indemnització en metàl·lic.”
En l’àmbit d’aquesta reparcel·lació no hi ha escassa quantia de drets en cap propietari, per la qual cosa, no
cal establir indemnitzacions.
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TAULA DE VALORACIÓ D'APROFITAMENT URBANÍSTIC, CÀRREGUES URBANITZACIÓ,
VALOR PARCEL∙LES DE RESULTAT i VALOR DEL SÒL APORTAT INICIALMENT.
Aprofi ta ment urba nís ti c del pol ígon:
237 u
Aprofi ta ment urba nís ti c pa rcel ∙l es pri va des :
237 u
Extens i ó del pol ígon:
3888,88 m2
Aprofi ta ment urba nís ti c mi tjà del s ector:
0,06 u/m2
Va l or pa rcel ∙l es pri vades :
83269,95 €
Tota l càrregues urba ni tzaci ó:
16486,89 €
Va l or en € de l a uni ta t de val or, equi val ent a l va l or es ti ma t del
s òl urba ni tza t/m2 de s os tre res i denci al a l muni ci pi

351,35 €

Repercus i ó de cà rregues d'urba ni tzaci ó
per uni ta t de val or pri vada :

47,41 €/u

Repercus i ó de cà rregues d'urba ni tzaci ó més ta xa l l i ure
de ri s c i pri ma de ri s c, per uni ta t de val or pri va da :

54,05 €/u

Equi va l ent en € de l a uni ta t de va l or
s ens e repercus i ó de càrregues d'urba ni tzaci ó:

303,94 €/u

Equi va l ent en € d'uni tat de va l or s ens e repercus s i ó de cà rregues
d'urba ni tza ci ó i ncrementa des ta xa l l i ure de ri s c i pri ma de ri s c:

297,30 €/u

Repercus s i ó cà rregues urba ni tza ci ó s obre va l or
del s s ol ars res ul ta nts :

13,49 %

Va l or res ul tant uni ta ri del s òl i ni ci a l a porta t:
18,52 €/m2
Va l or del s òl i ni ci a l a porta t
Tota l i tat pol ígon:
Per uni ta t de s uperfíci e:

63186,71 €
16,25 €/m2
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FINQUES RESULTANTS I ADJUDICACIÓ
Quadre de finques resultants
Parcel·la
1
2 ZV
3 ISU

Propietari
Maria Mercedes Soler Serrallonga
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Ripoll
TOTAL

Superfície de drets (m2)
676,00 m2
1.810,00 m2
31,00 m2
2.517,00 m2

26,86 %
71,91 %
1,23 %
100,00 %

Percentatges de participació en el repartiment de l’aprofitament privat de l’àmbit d’actuació.
De conformitat al que s’ha exposat anteriorment, a continuació es detalla el quadre on consta el percentatge
de participació en el repartiment de l’aprofitament privat d’acord amb tot l’anterior:
Parcel·la
1

Propietari
Maria Mercedes Soler Serrallonga
TOTAL

Superfície de drets (m2)
2.517,00 m2
2.517,00 m2

Quota (%)
100,00 %
100,00 %

Classificació i valoració de les finques resultants
D’acord amb l’article 126.1.b) i per remissió a l’art. 37 i concordants de la mateixa llei d’urbanisme (Text refós DL
1/2010 de 3 d’agost), les finques resultants es valoren en funció del seu aprofitament urbanístic.
En el present Polígon, atès que pertany a un únic propietari, qui ostenta el 100% de les quotes de drets en
l'adjudicació, i alhora hi ha una única finca resultant d'aprofitament privat a adjudicar, resulta innecessari
valorar la finca resultant als efectes d'adjudicació, ni en termes absoluts dineraris, ni en termes relatius als efectes
d'establir quotes de participació ja que a la única finca resultant li correspon el 100% de la quota de
participació. No obstant s’annexa una valoració per tal de substituir el 10% de cessió pel seu equivalent del seu
valor econòmic.

Cessions obligatòries i gratuïtes
Cessió del 10% d’aprofitament mig
L’article 43 del TRLU modificat pel Decret Llei 3/2012, estableix:
1.

Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’administració actuant el sòl corresponent al
10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons
d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article
70.2.a) excepte en els supòsits següents:
a) En el cas de les àrees residencials estratègiques les persones propietàries han de cedir el sòl
corresponent al percentatge que el pla director estableixi, que pot ésser de fins a un 15% de
l’aprofitament urbanístic del sector.
b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un nou
polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a la que fa la
disposició segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de
dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la
modificació del planejament corresponent incrementi el sostre edificable de l’actuació, supòsit en el
que el percentatge esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
c) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el sostre
edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, els propietaris, a part de la cessió
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ordinària que corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment
de l’aprofitament urbanístic.
2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el
procés de reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la construcció
d’habitatges de protecció pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment
entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació.
3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys
fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si l’ordenació urbanística dóna
lloc a una parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible individualitzar en una
parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En aquests dos darrers supòsits, la cessió pot ésser
substituïda també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de
destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl.
I el vigent article 46.1 TRLU estableix:
“Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament: L’administració actuant no participa en
les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del
deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir
urbanitzats”.
De conformitat amb tot l’anterior, el Present Projecte de reparcel·lació contempla la cessió lliure de càrregues
a l’Ajuntament de Ripoll del 10% de l’aprofitament urbanístic del Sector.
L’àmbit d’actuació té un aprofitament urbanístic privat total de 237,00 unitats de valor. En tant que estem
davant d’un àmbit amb un aprofitament urbanístic d’una sola finca, aquest és totalment homogeni, el 10% que
cal cedir a l’Ajuntament de Ripoll en concepte d’aprofitament urbanístic és de 23,70 unitats de valor.
Com a resultat de tot el què s’ha exposat anteriorment, l’adjudicació a l’Ajuntament de Ripoll de 23,70 unitats
de valor impossibilita poder-li adjudicar una parcel·la única i indivisible amb l’ordenació urbanística prevista, així
doncs se substituirà per l’equivalent del seu valor econòmic en la compensació de càrregues i beneficis. Tal i
com preveu l’article 43 del TRLU modificat pel Decret Llei 3/2012.
Atès que la cessió obligatòria i gratuïta s’ha de fer de parcel·les urbanitzades i lliures de quotes urbanístiques, la
seva compensació econòmica s’ha de preveure per l’equivalència de les unitats de valor no cedides:
237 x 10% = 23,70 unitats de valor
23,70u x 351,35€/u = 8.327,00€
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Cessió dels sistemes urbanístics
Tractant-se de sòl urbà no consolidat, en compliment de l’article 34 del DL1/2005, de 26 de juliol, els propietaris
del sòl aportat resten obligats a la cessió gratuïta i lliure de càrregues dels espais reservats pel planejament a
comunicacions, equipaments comunitaris i espais lliures públics inclosos en el polígon d’actuació. En aquest
sentit, es defineixen les següents finques:
Parcel·la
2 ZV
3 ISU

Classificació
Espais Lliures
Infraestructures dels serveis urbanístics i ambientals
Total

Superfície Sòl
1.810,00 m2
31,00 m2
1.841,00 m2

La descripció de cadascuna de les finques resultants destinades a sistemes urbanístics consten en el llistat de les
finques d’ús públic resultants d’aquesta reparcel·lació.

Criteris d’Adjudicació de les finques resultants
De conformitat amb els criteris adoptats en el present projecte de reparcel·lació, els quals donen estricte
compliment a la normativa urbanística d’aplicació, una vegada cedits els sistemes urbanístics corresponents i
fixat el 10% d’aprofitament mig urbanístic, s’adjudica la única parcel·la resultant al propietari.

Finques Resultants i adjudicació
Atesos els criteris d’adjudicació del punt anterior, a continuació es detalla el quadre on es determina la
distribució de l’aprofitament del present àmbit d’actuació en les següents finques resultants:
Quadre d’adjudicació de Finques d’aprofitament privat i càrregues d’urbanització

QUADRE 0 FINQUES APORTADES I REPARTIMENT DE DRETS
finca

finca

sup.

aportada registral referència cadastral
FINCA 1

1710

propietari

4019304DG3741N0001BB M. Mercedes Soler Serrallonga

aportada

quota repartiment Coeficient
(%)

drets sup

aprofit

2.517,00

100%

237,00

100,00%

2.517,00

100%

237,00

100,00%
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Parcel·les d’aprofitament privat
PARCEL·LA 1
URBANA.- Terreny de 32,50 metres de façana 20,21 metres laterals i 34,17 metres de façana posterior, amb una
superfície total de sis-cents setanta-sis metres quadrats (676 m2)
Limita: al Nord, part amb Zona verda Parcel·la 2 ZV1 del Projecte de Reparcel·lació, part amb carrer; al Sud i Est
amb la mateixa zona verda; i Oest part amb carrer i part amb la zona verda.
Qualificació urbanística: Zona d’Edificació aïllada unifamiliar d’intensitat 3, 9.3, segons MPPOUM 21 del POUM
de Ripoll, Polígon d’actuació PA 2.05 La Granja. Sostre edificable: 237 m2.
Propietari a qui s’adjudica en el projecte de reparcel·lació:
Maria Mercedes Soler Serrallonga
Títol: Per adquisició originària del projecte de reparcel·lació
Càrregues:
Subjecte al pagament del 100,00% dels costos d’urbanització atribuïts pel projecte de reparcel·lació. El
saldo actual previst per la liquidació provisional és de 13.011,40€

Parcel·les d’aprofitament públic
ESPAIS LLIURES
PARCEL·LA 2 ZV1
Urbà. Parcel·la 2 ZV1 de forma irregular, situada al terme municipal de Ripoll; destinada a zona verda de
superfície mil vuit-cents deu metres quadrats (1.810 m2).
Limita: Nord, part amb carrer Fontalba, part amb carrer de Vista Alegre, part amb parcel·la 1 del Projecte de
Reparcel·lació i part amb parcel·la 3 transformador; Sud, amb carretera de Ripoll a Olot; Est, part amb carrer,
part amb carretera de Ripoll a Olot i part amb parcel·la 1; Oest, part amb carrer, part amb parcel·la 3
transformador, part amb parcel·la 1, part amb Aurora Marcos Finca 5675 i part amb Damiana Mas Finca 1622.
Qualificació urbanística: Espais lliures (3.2) Jardins i passeigs urbans, segons la Modificació Puntual núm.21 del
POUM de Ripoll del PA 2.05 La Granja.
Propietari a qui s’adjudica en el projecte de reparcel·lació:
Ajuntament de Ripoll.
Títol: Per adquisició originària del projecte de reparcel·lació.
Càrregues:
Lliure de càrregues i gravàmens.
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INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS URBANÍSTICS I AMBIENTALS
PARCEL·LA 3 ISU
Serveis. Parcel·la 3 ISU de forma irregular, situada al terme municipal de Ripoll; de superfície trenta-un metres
quadrats (31 m2).
Limita: Nord, part amb carrer Fontalba, part amb parcel·la 2 Zona verda del Projecte de Reparcel·lació; Sud,
amb parcel·la 2 Zona verda; Est, amb la mateixa parcel·la 2 Zona verda; Oest, part amb carrer i part amb
Aurora Marcos Finca 5675.
Qualificació urbanística: Sistemes d’Infraestructures de serveis urbanístics i ambientals, segons la Modificació
Puntual núm.21 del POUM de Ripoll del PA 2.05 La Granja.
Propietari a qui s’adjudica en el projecte de reparcel·lació:
Ajuntament de Ripoll.
Títol: Per adquisició originària del projecte de reparcel·lació.
Càrregues:
Lliure de càrregues i gravàmens.

Diferències d’adjudicació entre els propietaris
En aquest projecte de reparcel·lació NO es produeixen diferències d’adjudicació, ja que és d’un únic
propietari.
La única diferència d’adjudicació s’ha donat pel fet que la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de
l’aprofitament mig no és possible ajustar-la a una parcel·la única i indivisible, i, per tant, s’ha substituït per
l’equivalent del seu valor econòmic. El qual ha estat valorat a l’apartat corresponent.
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1.4 COSTOS D’URBANITZACIÓ I PROJECTES

Deures dels propietaris
S’estableix el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació modalitat de compensació bàsica, regulat per
l’article 130 i següents de la Llei d’urbanisme. De conformitat amb el que disposa l’article 130 del TRLU DL 1/2010,
de 3 d’agost, en quant a deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat s’haurà de:
-Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del present pla mitjançant la formulació del
corresponent projecte de reparcel·lació.
-Cedir a l’Ajuntament, de forma obligatòria i gratuïta, el sòl corresponent a les reserves de sòl públic destinades
a sistemes urbanístics inclosos en l’àmbit d’actuació, cessió que es farà efectiva un cop aprovat definitivament
el projecte de reparcel·lació en el qual es fixen les adjudicacions de cada un dels tipus de sòl i parcel·les
edificables.
-Els propietaris hauran de costejar la urbanització sens perjudici de rescabalar-se de les despeses d’instal·lació
de les xarxes de serveis i infraestructura en la part que, segons la reglamentació específica d’aquests serveis, no
hagi d’anar a càrrec dels usuaris.
-Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.
-Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que
eventualment els correspongui.
-Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits en què
s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin justificadament el pla d’ordenació urbanística
municipal o el programa d’actuació urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de
consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització.

Estudi Econòmic i Financer
Despeses d’urbanització:
D’acord amb l’article 120 del TRLU DL 1/2010, de 3 d’agost, i de la Llei 3/2015, d’11 de març, pels quals s’aprova
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, les despeses
d’urbanització a càrrec de les persones propietàries del sector, comprenen els conceptes següents:
- Obres d’urbanització.
- Costos de redacció de la Modificació Puntual del POUM, avantprojectes i estudis de viabilitat, dels projectes
de reparcel·lació i d’urbanització, i dels instruments de gestió urbanística.
- Despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels acords i operacions jurídiques
derivats dels instruments de gestió urbanística.
- Indemnitzacions.
- Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no enriquiment
injust.
Per tant, d’acord amb les previsions del planejament que es desenvolupa, els costos d’urbanització de la zona
verda haurà d’anar a càrrec de l’ajuntament, i la parcel·la es considera que està urbanitzada.
Així doncs, els costos imputables al sector queden distribuïts de la següent manera:
La zona verda ocupa 1.810m2 sobre els 2.517m2 de l’àmbit. Si excloem els 31m2 de la P3 ISU, que és lliure de
càrregues, l’àmbit a imputar les despeses d’urbanització és de 2.486 m2.
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Així doncs la Zona Verda ocupa el 73% de l’Àmbit a imputar les despeses d’urbanització, i la parcel·la 1 privada
li correspon el 27% d’aquest cost que es llista a continuació:

Pressupost provisional de despeses d'obres d'urbanització:
Pressupost obres d'urbanització:

0,00

SUMA

0,00

Pressupostos d'honoraris tècnics:
Honoraris Estudis de Viabilitat:
Honoraris Topografia:
Honoraris MPPOUM:
Honoraris Informe Ambiental:
Honoraris Estudi Econòmic:
Honoraris Projecte de Reparcel∙lació:
Honoraris Estudi Geotècnic:
Honoraris Projecte d'Urbanització:
Honoraris Direcció d'Urbanització:
Honoraris Seguretat d'Urbanització:

0,00
0,00
3500,00
0,00
0,00
5500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUMA

9000,00

Despeses Inscripció Registre:
Despeses gestió i administració(2%):

737,10
1500,00

SUMA

2237,10

Altres despeses:

RESUM CÀRREGUES URBANITZACIÓ:
Despeses d'obres d'urbanització:
Honoraris tècnics:
Altres despeses:
Indemnitzacions:
SUMA

0,00
9000,00
2237,10
0,00
11237,10
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Justificació del compte de liquidació

Cal recordar que, d’acord amb allò que disposa l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en la determinació del compte de liquidació provisional de la
reparcel·lació, s’ha d’especificar la responsabilitat que correspon a cada finca resultant per raó de les
despeses d’urbanització i de les altres despeses del projecte.
En el següent quadre es detalla el compte de liquidació provisional en el que es reflecteix la càrrega amb la
que queda gravada cadascuna de les parcel·les resultants del present projecte de reparcel·lació( iva exclòs):

Quadre 1

PARCEL·LES RESULTANTS D'APROFITAMENT PRIVAT i CÀRREGUES D'URBANITZACIÓ
Participació
càrregues

Parcel.la

Superfície

Sostre

Coeficient

Unitats de

Unitats de

parcel·la

edificable

d'ús

v alor

v alor en € (1)

Adjudicació

Quota (€)

urbanització

càrregues

%

urbanització

P1

676

237

1

237

83270

M. Mercedes Soler

P2 ZV

1810

-

-

-

-

Ajuntament

100,00%
0,00%

-

P3 ITS

31

-

-

-

-

Ajuntament

0,00%

-

Sumes

2517

237

0

237

83270

100,00%

11237,10

11237,10

Aprofitament teòric:
10% Aprofitament Mig Urbanístic:

23,7

8327

Aprofitament Urbanístic propietaris:

213,3

74943

Aprofitament adjudicat:
% Aprofitament Mig Urbanístic:

-

-

Aprofitament Urbanístic propietaris:

237

83270

Diferència adjudicació aprofitament mig:

-23,7

-8327

(1) Equivalència en euros de la unitat de valor d'aprofitament: 351,35€

% PARTICIPACIÓ:
Maria Mercedes Soler Serrallonga
Ajuntament de Ripoll:

100,00%
0,00%
100,00%

Els saldos del compte de liquidació s’entenen provisionals i a compte, fins que s’aprovi la liquidació definitiva de
la reparcel·lació. En aquest sentit, les possibles esmenes d’errors i omissions, així com les rectificacions que siguin
procedents, es tenen en compte en la liquidació definitiva, però no suspenen l’exigibilitat dels saldos
provisionals aprovats amb el projecte de reparcel·lació.
S’entén, a tots els efectes, que els saldos del compte de liquidació provisional són deutes líquids i exigibles, a
favor de l’Administració actuant, a tenor de l’apartat 4 de l’esmentat article 149 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol. En el següent quadre es reflecteix la liquidació provisional, IVA exclòs, que correspon a cada propietari:
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COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

Propietat

1,00

M. Mercedes Soler Serrallonga
Ajuntament de Ripoll

-

-11237,10
-

1,00

Sumatori

Despeses
d'urbanització i
redacció de
documents (1)

%Participació
segons finques
adjudicades

-11237,10

Compensació
10% aprofitament

Compensació
despeses
d'urbanització

Liquidació
provisional

-8327,00

6552,70

-13011,40

8327,00

-6552,70

1774,30

0,00

0,00

-11237,10

La compensació de les despeses d’urbanització es corresponen a la part proporcional del 73%, de les despeses
d’urbanització de la zona verda, a càrrec de l’Ajuntament, tal i com descriu el POUM vigent, que si bé no
s’executaran obres d’urbanització té costos d’urbanització descrits amb anterioritat al quadre de despeses
d’urbanització i redacció de documents corresponents a costos imputables d’acord amb l’article 120 del TRLU
DL 1/2010, de 3 d’agost, i de la Llei 3/2015, d’11 de març, pels quals s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme,
i la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives.

Precs registrals
S’interessa del Sr. Registrador de la Propietat que procedeixi, d’acord amb el que disposa el Reial Decret
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les “Normas complementarias para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística” a portar a
terme:
- La rectificació de descripcions registrals, immatriculació de finques o excessos/defectes de cabuda,
represa de tracte successiu, cancel·lació de drets reals incompatibles, si s’escau.
- La inscripció de les parcel·les resultants als propietaris que correspongui segons el Projecte, amb la
seva corresponent afectació al pagament de les despeses d’urbanització d’acord amb el que s’ha
especificat.
- El trasllat a les finques de resultat de les afeccions fiscals que correspongui per raó de la finca de
procedència.

Consideracions finals
A judici dels Tècnics que subscriuen queden reflectides en aquest document totes les condicions i normatives
prescrites per a un Projecte de Reparcel·lació de conformitat a la legislació urbanística vigent, restant a
l’espera de les consideracions i suggeriments del Serveis Tècnics Municipals.

Joan Carles Grifell i Suàrez
Arquitecte Tècnic

GRIFELL
SUAREZ JOAN
CARLES 43626082G

Firmado digitalmente
por GRIFELL SUAREZ
JOAN CARLES 43626082G
Fecha: 2019.05.17
15:56:38 +02'00'

Ripoll, a 10 d’abril de 2019
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2.

ANNEXES
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Notes simples registrals
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Fitxes cadastrals
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Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

RIPOLL [GIRONA]

CL FONTALBA

SITUACIÓN

1.508

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edificar

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

PARCELA CATASTRAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO PRINCIPAL

17500 RIPOLL [GIRONA]

CL FONTALBA Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

4019304DG3741N0001BB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

434,150

434,200

E: 1/800

434,200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 7 de Julio de 2017

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,671,750

4,671,800

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Taxació solar
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TAXACIÓ:

PARCEL·LA EN SÒL URBÀ AL C. FONTALBA, S/N DE RIPOLL

Emplaçament:
Propietari:
Tècnic:

C. Fontalba, s/n
Mercè Castells
Joan Carles Grifell

Ref. 1768
Abril 2019
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MEMÒRIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finalitat de la valoració
Identificació i localització
Estat actual
Paràmetres urbanístics
Documentació prèvia
Càlcul del valor de mercat
Certificat de valoració de l’immoble
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MEMÒRIA
1.

FINALITAT DE LA VALORACIÓ

L’objecte d’aquesta valoració és assessorar a La propietat sobre el valor de mercat que té actual la parcel·la
situada al C. Fontalba, s/n de Ripoll.

2.

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ

El present informe valora la parcel·la propietat de Maria Mercè Castells Soler. El solar està situat al C. Fontalba,
s/n, a l’entrada del barri de Vista Alegre.

3.

ESTA ACTUAL

Actualment la parcel·la està sense edificar i únicament hi ha cultius de temporada que no afecten la valoració.
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4.

PARÀMETRES URBANÍSTICS

Segons el planejament vigent actualment al municipi, la parcel·la està situada en sòl urbà, i forma part del polígon
d’actuació PA 2.05 La Granja. Modificat per la Modificació Puntual núm.21 del POUM aprovada el 18 de
desembre de 2018.
El polígon té com a finalitat la cessió de la resta de terrenys situats a l’est de la parcel·la edificable resultant,
qualificats com a espai lliure públic i la cessió del 10 % de l’aprofitament.

La parcel·la resultant, una vegada efectuada la cessió per a l’espai públic és una parcel·la edificable de 676 m2
de superfície, amb les característiques següents:
Adreça

C. Fontalba, s/n. Ripoll

Referència cadastral

4019304DG3741N0001BB

Classificació urbanística

Sòl urbà

Qualificació urbanística

Zona 9.3. Edificació aïllada intensitat 3

Superfície parcel·la (m2)

676

Ocupació (m2/m2)

30 %

Edificabilitat (m2/m2)

0,35

Separacions a límits (m)

3/5/3/6
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5.

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA

Per a realitzar la present valoració s’han realitzat les comprovacions següents:
Inspecció ocular
Estat ocupació, ús i condicions
Règim protecció pública
Règim protecció urbanística
Adequació planejament urbanístic
Superfície
Correspondència amb el cadastre

6.

Sí
Sí
-Sí
Sí
Sí
Sí

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA

Per a la realització d’aquesta valoració s’ha disposat de les dades facilitades per la propietat, el pla general del
municipi, i les dades cadastrals.
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7.

CÀLCUL DEL VALOR DE MERCAT

Per a establir el preu mig s'han tingut en compte els paràmetres actuals del mercat immobiliari de la zona i s'ha
realitzat un estudi dels preus de venda de solars de característiques similars a les d'aquest estudi, a Ripoll.
La metodologia aplicada, per a establir els preus de mercat actuals a Ripoll, és la continguda en l'Ordre ECO
805/2003 de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles.
Per obtenir el preu de venda del solar s’han localitzat mostres reals de mercat, a la venda actualment a Ripoll. El
preu mig de venda, segons les mostres obtingudes, està en un promig de 77.800 €, dins d’una forquilla entre
80.000 i 95.000 €, en funció de la zona, les característiques, la superfície i els paràmetres urbanístics de la parcel·la,
obtenint així, per aquesta parcel·la, un valor de mercat de 83.269,90€
Homogeneïtzació de mostres:
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8.- CERTIFICAT DE VALORACIÓ
D’acord amb la finalitat ja esmentada, per la qual se’ns ha encarregat la present valoració, amb els criteris i
mètodes de valoració utilitzats, amb la documentació i informació facilitada, amb les comprovacions realitzades
i amb les definicions i els paràmetres establerts a la reglamentació vigent, el tècnic que subscriu aquest informe
fa la valoració següent:

Valor de mercat del solar:

83.269,90.-

Joan Carles Grifell
Arquitecte Tècnic
Expert en valoracions immobiliàries

Sant Joan de les Abadesses, a 8 d’abril de 2019
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3.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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REPARCEL·LACIÓ
PA 2.05 LA GRANJA
Crta. d'Olot - C. Fontalba de Ripoll

1.

M. Mercedes Soler Serrallonga

SITUACIÓ

Ref. 1768
Abril de 2019

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic

Escala: 1/se - A3
Pujada Sant Antoni, s/n.
17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27
etc@estuditecnic.cat
www.estuditecnic.cat

737,54

PA.
2.05

737,66
738,16

733,70

731,06
732,12
738,72
739,84

730,42

733,38

740,83
739,38
735,40

740,77

728,80

733,14
738,30

5.2
735,64

9.3
732,78

3.2
726,39

Espais Lliures 3.2
Residencial 9.3
Infraestructures 5.2
Àmbit

1.810,00 m²

REPARCEL·LACIÓ
PA 2.05 LA GRANJA

2.

M. Mercedes Soler Serrallonga

ORDENACIÓ

Ref. 1768

676,00 m²
31,00 m²
2.517,00 m²

Crta. d'Olot - C. Fontalba de Ripoll

Abril de 2019

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic

Escala: 1/400 - A3
Pujada Sant Antoni, s/n.
17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27
etc@estuditecnic.cat
www.estuditecnic.cat

737,54

PA.
2.05

737,66
738,16

733,70

731,06
732,12
738,72
739,84

730,42

733,38

740,83
739,38
735,40

740,77

733,14

728,80

738,30

5.2
735,64

9.3
732,78

3.2
726,39

REPARCEL·LACIÓ
PA 2.05 LA GRANJA
Crta. d'Olot - C. Fontalba de Ripoll

3.

M. Mercedes Soler Serrallonga

TOPOGRÀFIC

Ref. 1768
Abril de 2019

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic
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FINCA 1710
737,54

733,70
737,66
738,16
731,06
732,12

FINCA 1:
SEGREGADA DE LA
FINCA 1710

738,72
739,84

730,42

733,38

740,83
739,38
735,40

740,77

733,14

728,80

738,30

735,64
732,78

726,39

Finca segregada de la finca 1710
Àmbit

REPARCEL·LACIÓ
PA 2.05 LA GRANJA

4.

M. Mercedes Soler Serrallonga
Ref. 1768

FINQUES
APORTADES

2.517,00 m²

Crta. d'Olot - C. Fontalba de Ripoll

Abril de 2019

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic

Escala: 1/400 - A3
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17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27
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CAMÍ PARTICULAR
I CAMÍ PÚBLIC

CAMÍ PARTICULAR
I CAMÍ PÚBLIC
JUAN FOLCRÀ

FINCA 1710
11317.60m2
TERRENYS BARRI DE
VISTA ALEGRE I
FINCA SEGREGADA

TORRENT, ANDRÉS ARIMANY
I FINCA SEGREGADA

FINCA SEGREGADA
DE LA FINCA 1710

CTRA DE RIPOLL A
COLL DE COUBET

PORCIÓ SEGREGADA I
MACRINA CODINA

FINCA INICIAL 1710
abans de segregacions
27509.38m2

REPARCEL·LACIÓ
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Crta. d'Olot - C. Fontalba de Ripoll

5.

M. Mercedes Soler Serrallonga
Ref. 1768
Abril de 2019

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic

ACLARIMENT
FINCA INICIAL
Escala: 1/1.000 - A3

Pujada Sant Antoni, s/n.
17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27
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737,54

733,70
737,66

PARCEL·LA 2 ZV1

738,16

731,06
732,12
738,72
739,84

730,42

733,38

PARCEL·LA 1
740,83
739,38
735,40

740,77

PARCEL·LA 3
ISU

728,80

733,14
738,30

735,64
732,78

726,39

Parcel·la 1

676,00 m²

Parcel·la 2 ZV1

1.810,00 m²

Parcel·la 3 ISU

31,00 m²

Àmbit

2.517,00 m²

REPARCEL·LACIÓ
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6.

M. Mercedes Soler Serrallonga
Ref. 1768
Abril de 2019

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic

FINQUES
RESULTANTS
Escala: 1/400 - A3

Pujada Sant Antoni, s/n.
17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27
etc@estuditecnic.cat
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FINCA 1710
737,54

733,70
737,66

PARCEL·LA 2 ZV1

738,16

731,06
732,12

FINCA 1:
SEGREGADA DE LA
FINCA 1710

738,72
739,84

730,42

733,38

PARCEL·LA 1
740,83
739,38
735,40

740,77

PARCEL·LA 3
ISU

728,80

733,14
738,30

735,64
732,78

726,39

Finques aportades

REPARCEL·LACIÓ
PA 2.05 LA GRANJA

Finques resultants

Finca segregada de la finca 1710

Parcel·la 1

Àmbit

Parcel·la 2 ZV1

1.810,00 m²

Parcel·la 3 ISU

31,00 m²

2.517,00 m²

Àmbit

676,00 m²

2.517,00 m²

Crta. d'Olot - C. Fontalba de Ripoll

7.

M. Mercedes Soler Serrallonga
Ref. 1768
Abril de 2019

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic

SUPERPOSICIÓ
DE FINQUES
Escala: 1/400 - A3

Pujada Sant Antoni, s/n.
17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27
etc@estuditecnic.cat
www.estuditecnic.cat

