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I.

MEMÒRIA

1.1.- Bases legals.
Aquest Projecte de Reparcel·lació es redacta d'acord amb el que estableix el Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i
el Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 05/2006, de 18 de juliol. El
contingut del projecte de reparcel·lació s’ajusta al que es determina a l’article 144 de
l’esmentat text legal.
La valoració del sòl s’ha realitzat d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i la Rehabilitació Urbana.
En els aspectes hipotecaris, s’ha tingut present el Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el registro de la Propiedad de
Actos de Naturaleza Urbanística.

1.2.-Planejament que s’executa
El planejament que s’executa amb el present Projecte de reparcel·lació és la Unitat
d'Actuació número 155-B del PGOU de l'Escala delimitada pels carrers Sant Briu i
Espígol, que va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en data 02 de juny de 1993, amb publicació de la normativa urbanística al diari
oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4965 de 10.09.2007.
El text refós del Pla general d'ordenació Urbana de l'Escala va delimitar la unitat
d'actuació UA-155B amb la finalitat d'ampliar el carrer espígol. Els sòls d'aprofitament
privat quedaven íntegrament inclosos a la zona d'habitatges plurifamiliars aïllades, clau
7c.
Posteriorment, amb l'estimació del recurs contenciós-administratiu presentat per
l'Ajuntament de l'Escala contra l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió
d'Urbanisme, es va substituir la clau 7c per la clau 7h en el sòls d'aprofitament privat
d'aquest àmbit.
El sector va ser objecte d’una modificació puntual del Pla general d'ordenació per a un
canvi de la delimitació, que va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en data 13.02.2019, amb publicació de la normativa
urbanística al diari oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7861 de 26.04.2019.
La modificació puntual tenia per objecte:
- Facilitar l'execució del Planejament ajustant el límit de la Unitat d'actuació 155-B als
límits de la propietat.
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- Fer coherent el límit entre la zona urbanística d'habitatges plurifamiliars aïllades (clau
7h) i la zona d'habitatges unifamiliars aïllades (clau 5d), amb l'estructura de la
propietat.
Amb aquesta modificació puntual es va convertir la unitat d'actuació en un àmbit de
propietari únic.
El ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 23 de febrer de 1995 va
acordar aprovar definitivament l'expedient de determinació del Sistema de Cooperació
per a la gestió de la Unitat d'Actuació número 155B del PGOU.

1.3.- Descripció del Polígon d'Actuació.
L'àmbit del polígon d'actuació correspon a una sola finca registral propietat de la
societat HABITAT D'EMPÚRIES S.L. i a sòls de domini públic d'acord amb les
superfícies del següent quadre:
POLÍGON 1
SÒL PRIVAT APORTAT
SÒL DOMINI PÚBLIC
TOTAL

%
54,37%
45,63%
100%

m2
1.101,27
924,09
2.025,36

L'ordenació del Pla general proposa l'ampliació del carrer Espígol, entre el carrer Riells
de Dalt i el carrer Camp Rabassa, que es constitueix en una de les vies principals del
centre de Riells amb la finalitat de millorar la funcionalitat de la xarxa viària i
estructurar-la jeràrquicament.
Per a l'obtenció dels terrenys necessaris el Pla general delimitava diverses unitats
d'actuació, entre elles la UA 155B i assignava un aprofitament major a les parcel·les
amb front a aquesta via per a garantir l'equilibri de beneficis i càrregues.
Tanmateix, els propietaris varen posar a disposició l'espai necessari per a l'ampliació
del carrer Espígol i, posteriorment, mitjançant una compareixença davant del notari
Javier E. Satue de Velasco, de data 27 de juliol de 2016 varen descriure registralment
la finca excloent la superfície ocupada per la vialitat.

1.4.-Determinacions de la UA-155B que afecten a l’aprofitament
L'aprofitament urbanístic de la clau 7h, que resulta del planejament vigent és el
següent:
clau 7h.
Parcel·la mínima: 600 m2
Densitat neta: 1habitatge/180m2parcel·la
Edificabilitat 0,60 m2st/m2
Ocupació 40%

Superfície 1.101,27 m2:
1 parcel·la
6 habitatges
660,76 m2st
440,51 m2
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1.5.- Criteris per a definir i quantificar els drets.
Per tal de definir i quantificar els drets dels propietaris de finques aportades, s’han
tingut en compte els criteris de l’article 126 1.a del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012 de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Els drets del propietari únic es concreta en el 90% de l'aprofitament total del polígon.

1.6.- Criteris per a la valoració de les superfícies a adjudicar .
El sòl susceptible d’aprofitament privat rep una sola qualificació (clau 7h). L’ordenació
urbanística dóna lloc a una parcel·la única i indivisible.
Es valorarà la finca resultant segons la seva tipologia edificatòria, el seu sostre
edificable i la seva situació, d’acord amb l’article 37.5 del Decret Legislatiu 1/2010,
modificat per la Llei 3/2012 de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

1.7.- Criteris d’adjudicació.
Tenen dret a l’adjudicació el propietari de la finca compresa dins de la Unitat
d’Actuació, així com l’Ajuntament de l'Escala al qual s’adjudica, en concepte de cessió
gratuïta i lliure de càrregues, quotes, gravàmens, ocupants i servituds, els terrenys
qualificats de vials. També correspon adjudicar a l’Ajuntament de l'Escala la cessió de
sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon. D’acord amb l’article
43, del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012 de Modificació del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme i atès que l’ordenació urbanística dóna lloc a una
parcel·la única i indivisible i resulta materialment impossible individualitzar en una
parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir , aquesta cessió serà substituïda
per l’equivalent del seu valor econòmic.

II.

PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES INTERESSADES EN L’EXPEDIENT.
TITULARITAT DE LES FINQUES OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE.

2.1. Relació de propietaris amb expressió dels seus drets.
La totalitat dels terrenys de l’àmbit de la reparcel·lació de la Unitat d’Actuació
corresponen a un únic propietari:

HABITAT D'EMPÚRIES S.L.
CIF: A-----375
Avinguda ___, número __ de l'Escala
FINCA Registral núm. 20.819
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2.2. Descripció de les finques aportades:
2.2.1. Urbana.- Solar situat a l’Escala, carrer Sant Briu, número 48 i carrer Espígol 19,
de cabuda mil cent un metres, vint-i-set decímetres quadrats, una vegada cedits els
vials; afronta, pel davant, sud, en línia de 58,07 metres, amb carrer Espígol; a l’est, en
línia de 15,13 metres, amb carrer Sant Briu; al nord, en línia de 62,23 metres, amb
Francisca Callol Sastre; i a l’oest, en línia de 20,52 metres, amb Margot Dorothea
Walla.
2.2.2. Sòl de domini públic.- Sòl destinat a vials de superfície de 924,09 m2st que
llinda amb el carrer Espígol i el carrer Sant Briu.
Se sol·licita del Sr. Registrador la inscripció de la finca de domini públic a favor de
l'Ajuntament de l'Escala.

III. DEFINICIÓ I ADJUDICACIÓ DE FINQUES RESULTANTS

3.1. Adjudicació de les finques resultants.
La proposta d’adjudicació es fa en funció dels drets dels titulars. Es confirma la
titularitat de tot el sòl qualificat de zona 7h ,parcel·la única a l’únic propietari.
S’adjudica a l’Ajuntament de l'Escala, la superfície corresponent a vials:
Així mateix, correspon adjudicar a l’Ajuntament de l'Escala, el 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector. Aquest aprofitament seria el corresponent a 66, 08 m2st. Com ja
s’ha exposat, atès que l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la única i
indivisible i resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la urbanística
l’aprofitament que s’ha de cedir, conseqüentment aquesta cessió serà substituïda per
l’equivalent del seu valor econòmic.
3.2. Valor del sòl
L'aprofitament urbanístic del planejament vigent correspon al valor residual del sostre
edificable.
La tipologia resultant del planejament vigent és la d’habitatge plurifamiliar.
Dels estudis recents 1 realitzats sobre el mercat immobiliari a l’Escala amb motiu de la
revisió del planejament urbanístic municipal es dedueix la següent situació
El preu de l’habitatge s’ha estabilitzat, després de la forta baixada mantinguda des de
2008 (l’Agència de l’Habitatge determina el descens del preu del 2008 al 2014 en un
29,5 %, tot i que en algun sector, i en alguna tipologia concreta d’habitatge, els preus
s’han situat a un 50 % del preu de l’any 2007). El canvi de tendència iniciada a final de
2014 s’ha mantingut al llarg de l’any 2015, per la qual cosa res no fa pensar que la
tendència creixent hagi de variar els propers anys, tot i que es preveu sigui molt plana.
1

Estudis previs a la redacció del POUM de l’Escala. Estudi del mercat immobiliari de l’Escala i la seva evolució. Joan
Marquès i Palomeras. Economista, col·l. 8288 CEC. Arquitecte tècnic col·l. 497 COAiATGI
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El sector immobiliari entra en una fase d’estabilitat, entesa des de la situació a la qual
ha arribat, molt per sota de la que trobàvem a l’any 2007 i anteriors. Tot i això, la
precarietat econòmica europea provoca distorsions en la venda d’actius que poc tenen
a veure amb una dinàmica immobiliària normalitzada.
Tots el comportaments immobiliaris, si bé d’estabilitat, són moderats. Les ubicacions on
la consolidació pren més importància són les zones a tocar del mar, les zones del nucli
històric i, en definitiva, els barris més valorats.
Es consolida també el creixement d’operacions de compra-venda per part de
compradors estrangers a les zones de costa, i també per part del petit inversor. Pren
importància la rehabilitació de l’obra existent per sobre de l’obra nova; això es mostra
en la incidència en el preu de l’habitatge, que en el cas de ser usat, es situa per sobre
de l’habitatge nou.
En aquest escenari es donen les condicions necessàries per tal que, en zones
concretes i a escala limitada, es puguin encetar nous projectes que donin resposta a
aquestes demandes no satisfetes. Això es pot observar en noves promocions a primera
línia de costa, com a la cala Montgó. No obstant això, moltes d’aquestes promocions
són per a usos turístics i, en conseqüència, destinats al lloguer.
Tot i que les ofertes de finançament hipotecari adreçades a compradors finalistes han
millorat considerablement en els darrers mesos (cosa que ha dinamitzat positivament el
mercat immobiliari), encara avui hi ha una resposta molt limitada al crèdit hipotecari per
al promotor, fet que dificulta especialment l’arrencada d'aquests nous projectes.
La incidència de la banca com a gran propietària immobiliària del país és en menor
proporció que a la resta de Catalunya.
S’identifiquen gran disparitat de preus de venda segons zones d’ubicació objecte
d’aquest estudi. Tot i així, els preus tendeixen, en general, a acomodar-se a un context
d’estabilitat i de correcció a l’alça, sobretot on hi ha una acreditada demanda: primera
línia de mar, zones d’habitatge aïllat relativament a prop del nucli històric o de les zones
de platja, zones amb alta qualitat de vistes.
Al nucli antic, els edificis vells queden buits i no troben renovació: aquest procés de
buidatge, caldrà revertir-lo amb la promoció de l’Administració pública.
El municipi de l’Escala, per la seva activitat turística, no pot considerar-se municipi
col·lapsat a efectes de construcció d’habitatge. La protecció natural (Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i Parc Natural del Montgrí) d’una bona part del sòl del municipi
pendent d’urbanitzar en limitarà el creixement urbanístic.
Si l’evolució econòmica del conjunt d’Europa es desenvolupa de manera favorable, la
demanda d’habitatge del municipi augmentarà, si bé es preveu molta mobilitat en els
propers 15 anys en l’habitatge existent: augment de la rehabilitació per damunt l’obra
nova.
La situació privilegiada de l’Escala al sud de l’Alt Empordà i limitant amb el Baix
Empordà fa pensar que el seu desenvolupament serà més important que el previst en
termes generals a les comarques gironines.
Tanmateix, per a l’anàlisi econòmic del POUM en redacció, els preus mitjans d’avui
poden considerar-se com a preus per tenir en compte per al desenvolupament dels 2
propers sexennis del planejament general i, en tot cas, preveure un creixement que
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s’assimili a l’IPC de Catalunya. Acabat el primer sexenni, però, caldrà analitzar
l’evolució que segueix l’oferta i la demanda per tal d’efectuar els ajustos que es
considerin necessaris.

La imatge següent mostra la divisió que va realitzar el Pla local d’habitatge de l’Escala
a l’efecte d’assignar valors.

La modificació puntual afecta finques que estan a la part central de l'àrea de Riells,
que correspon a la zona D de la imatge anterior.
Zona D. Eixample turístic: és una extensió al sud de l’eixample residencial, al voltant
de la prolongació de l’avinguda de Riells en el front de mar, i en l’obertura de
l’avinguda de Montgó. Ocupa el puig de Montgó, i el creixement residencial entre les
dues noves avingudes, ocupant el vessant del massís del Montgrí, i entre les
avingudes de Riells i de Montgó.
El teixit residencial és més dens en les vores de les avingudes i del front de mar, amb
edificacions residencials plurifamiliars i hoteleres de planta baixa i tres o més pisos, i
de baixa densitat en la resta, format per habitatges unifamiliars aïllats o arrenglerats,
que són dominants. Així mateix, és en aquest àmbit on es troba la major part dels sòls
classificats com a urbanitzables i com a urbans no consolidats pendents de
desenvolupar i de canvi d’ús de càmping a residencial.
Coincideix amb els polígons 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 i 29
de la ponència de valors cadastrals d’urbana de l’Escala.
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Urbanísticament també hi trobem diverses zones: clau 7 plurifamiliar a la primera línia
de mar i a banda i banda de les avingudes; a la resta, i en termes generals, hi
predomina la clau 5 de cases aïllades. La distribució de les llars empadronades és
uniforme en el territori.
Al plànol següent es delimiten els polígons fiscals de la ponència de valors del
cadastre:

En concret, les parcel·les afectats per la modificació puntual estan incloses al polígon
14.
Pel que fa a la categoria de situació, per major homogeneïtat amb el teixit de
l'eixample que amb el nucli antic, li correspondria la 6a d’acord amb el plànol següent:
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Consultats els valors de repercussió de la publicació “Valors bàsics del sòl i de la
construcció i índexs correctors per comprovar els valors dels béns immobles de
naturalesa urbana situats a Catalunya, en els impostos sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions”, any 2019,
resulta que al municipi de l’Escala li correspon el quadre A05
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Els valors de repercussió del quadre A05 per categoria d'ubicació 6a de l’ús
residencial és de 535 €/m2st d'acord amb el quadre següent:
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Valor residual net dels terrenys inclosos a la UA-155B.
Per a determinar els ingressos es tenen en compte els paràmetres que estableixen les
Normes urbanístiques del PGOU'93 per a la clau 7h aplicats a la superfície de sòl
d'aprofitament privat resultant de l'ordenació:
clau 7h. Superfície

1.101,27 m2:

Parcel·la mínima

600 m2

1 parcel·la

Densitat neta

1habitatge/180m2parcel·la

6 habitatges

Edificabilitat

0,60 m2st/m2

660,76 m2st

Ocupació

40%

440,51 m2

Tenint en compte el valor unitari de 535 €/m2st, que als sòls d'aprofitament privat
lliures d'edificació se'ls valora aplicant un coeficient de 0,2 i que s'escau la cessió del
10% del sòl amb aprofitament urbanístic, resulta el següent valor total net urbanitzat de
la UA-155B:
Valor sostre edificable
660,76 m2st x 535 €/m2st = 353.506,60 €
Valor espais lliures d'edificació
1.101,27 m2 x (1-0,4) x 0,2 x 535 €/m2st = 70.701,53 €
Valor net urbanitzat total
353.506,60 € + 70.701,53 € = 424.208,13 €

3.3. Determinació de l’equivalent econòmic de la cessió del 10% d’aprofitament
urbanístic.
El valor de la substitució econòmica de la cessió del 10% d'aprofitament de la UA155B és de 424.208,13 € x 0,10 = 42.420,81 €.

3.4. Descripció de les finques resultants.
La descripció detallada de les finques adjudicades serà la següent:
3.4.1. Urbana.- Solar situat a l’Escala, carrer Sant Briu, número 48 i carrer Espígol 19,
de cabuda mil cent un metres, vint-i-set decímetres quadrats, una vegada cedits els
vials; afronta, pel davant, sud, en línia de 58,07 metres, amb carrer Espígol; a l’est, en
línia de 15,13 metres, amb carrer Sant Briu; al nord, en línia de 62,23 metres, amb
Francisca Callol Sastre; i a l’oest, en línia de 20,52 metres, amb Margot Dorothea
Walla.
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3.4.2. Sòl de domini públic.- Sòl destinat a vials de superfície de 924,09 m2st que
llinda amb el carrer Espígol i el carrer Sant Briu.

IV. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

No hi haurà cap compte que integri el compte de liquidació provisional perquè
no hi ha despeses d'urbanització pendents.
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