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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON “PAU 09” VIA AURÈLIA
MEMÒRIA
1 – ANTECEDENTS I OBJECTE
Es redacta el present document per encàrrec de l’Ajuntament de les Borges Blanques (amb domicili al c Carme21, DP
25400 i CIF 2507000D). El redactor és L Guasch, arquitecte municipal.
El present projecte es desplega amb la present Memòria seguida del quadre resum del compte de liquidació provisional
i els plànol titulats:
2 – planta topogràfica
3 – propietats inicials i elements afectats
4 - propietats adjudicades
5 – superposició de propietats inicials i propietats adjudicades
6 – qualificació urbanística
2 – LEGISLACIÓ I PLANEJAMENT A DESENVOLUPAR
El present projecte es redacta a l’empara dels articles 139 i següents de la vigent llei d’urbanisme de Catalunya; la
iniciativa és la determinada a l’article 140.1.c del mateix text legal.
L’actuació és prevista pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida en sessió de data en data 17 de juliol de 2018 i aprovada la seva publicació a efectes
d’executivitat en sessió de data 15 de març de 2019.
Es tracta d’una actuació integrada que s’identifica com a PAU-09.
Emplaçament i relació amb la població:
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L’actuació integrada és constituïda pels següents documents:
-

Proposta de fixació del sistema de cooperació, redactada per l’arquitecte municipal L Guasch
Projecte d’urbanització de l’àmbit redactat per l’enginyer de camins sr J Santacana
El present projecte de reparcel·lació.

La Unitat delimitada es la que consta al plànol “6 – Planejament que es desenvolupa”, i té una superfície total de
3.550,61m², que no coincideix amb precisió amb la delimitació establerta al POUM, la transcripció literal de la qual
sobre topografia precisa és de 3.654,06 m²; la discrepància es deu a l’ajust del límit SW per raó de l’estructura de la
propietat i per incloure en la seva totalitat un pas de propietat desconeguda. La variació en superfície és del 2,91% i
recau en els supòsits de l’article 7 de les normes urbanístiques.
3 - CONTINGUT DE LA PROPIETAT - PROPIETATS APORTADES I DETERMINACIÓ DELS DRETS
URBANÍSTICS
S’han tingut en consideració les dades registrals i cadastrals, però les superfícies operades són les de l’amidament
topogràfic “in situ”. Per més claredat el plànol “2” detalla el replanteig topogràfic del conjunt.
Consta al plànol “3” la descripció gràfica de les propietats l’amidament de les quals es relaciona més avall segons
afitament in situ amb motiu de l’aixecament topogràfic. Atès que l’aixecament topogràfic determina amb precisió la
forma de les parcel·les actuals i considerant fefaent l’existència dels límits físics (parets de tancament dels horts)
l’amidament adoptat es basa en la validesa dels elements físics cartografiats.
La relació de propietats consta de 5 aportacions, 4 de de titulars ben delimitades i una de propietari desconegut. No
existeixen en l’àmbit camins o altres elements de propietat municipal. L’àmbit objecte de reparcel·lació és per tant la
totalitat dels 3.654,06 m².
Tant el replanteig topogràfic precís de la parcel·lació existent com la identificació dels elements afectats queden
reflectits al plànol “3”. En la relació detallada que forma part de la present memòria consten simultàniament les dades
identificatives de les parcel·les d’aportació, dels seus propietaris i dels bens incompatibles amb l’ordenació que caldrà
indemnitzar.
Criteris de fixació dels drets d’aportació dels propietaris: pel que fa a la consideració de la naturalesa de les
aportacions, es considera un criteri d’homogeneïtat en relació als propietaris “ini-1” “ini-2” “ini-3” i “ini-5”, és a dir a tots
a excepció de l’aportació de propietari desconegut, identificada amb la clau “ini-4”, que per la seva situació i
característiques en resultar ser objecte d’una sèrie de servituds de pas, no inscrites però acreditades des de temps
immemorial. Atès que no és objecte de la present actuació reservar aquest pas a l’ús públic correspon adjudicar-ne
la titularitat al veí confrontant. Considerades les limitacions del cas se li atribueix una propietat inicial de valor 10% de
la generalment considerada a les altres fiques incloses a l’àmbit.
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4 – ADJUDICACIÓ, CRITERIS ADOPTATS.
Degut a la notable consolidació de l’àmbit i l’existència de diferents formes condicionants de les parcel·les que
confronten al polígon, l’adjudicació es fa amb notable coincidència amb les formes de les propietats inicials, i
respectant predominantment la situació de les parcel·les aportades. Totes les parcel·les proposades tenen les
característiques de superfície i configuració adients al seu aprofitament i compleixen el planejament vigent; no
s’afecten bens a indemnitzar per canvi de titularitat dels terrenys.
Les propietats inicials “ini-1”, “ini-2” i “ini-5” són objecte d’adjudicació coincidents amb la propietat inicial; les propietats
“ini-3” i “ini-4” corresponents a la titularitat del terreny on se situa la “sèquia superior Borges” del Canal d’Urgell i al
pas de propietat desconeguda per les seves característiques no donen peu a l’adjudicació d’una parcel·la resultant i
per tant aquestes aportacions seran objecte de la corresponent indemnització econòmica.
Les parcel·les adjudicades es detallen gràficament als plànols “4” i “5”.
5 – PARÀMETRES RELLEVANTS EN L’ESTABLIMENT DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.
5.1 – Indemnització d’elements aliens al sòl: Consta llur identificació gràfica al plànol “3”, i la seva descripció es detalla
a continuació.
Valoració dels elements diferents del sòl afectats. Per la valoració dels diferents elements s’adopta el criteri de
determinar-ne un valor de reposició a nou mitjançant la construcció d’un element equivalent, al que s’aplica la
devaluació per antiguitat i estat de conservació aplicant els criteris del R Decret 1020/1993 “normes tècniques de
valoració de bens de naturalesa urbana”.
Detall de les valoracions
Ref: EA - 5.1 Cobert agrícola
Descripció: edificació tancada de construcció senzilla destinada a l’emmagatzemament d’elements
relacionats amb l’agricultura. Valor de reposició: preu mitjà de construccions prefabricades amb prestacions
equivalents: 300€/m².
Antiguetat: 70 ants Ca=0,35
Manteniment: regular Cm=0,85
V= 98,02 * 300 * 0,35 * 0,85 = 8.748,28€.
Ref: EA 5.2 Tanca i porta del pati.
Descripció tanca metàl·lica formada per peus drets de tub d’acer galvanitzat recolzats en daus d formigó en
massa i tela de simple torsió; amb porta de dos fulls batents formada per enreixat de perfils d’acer
galvanitzats. La part incompatible amb l’ordenació ( a retirar) és de 46,3 m a part de la porta. Valor de
reposició: el de mercat de l’element descrit.
Antiguetat 8 anys Ca= 0,91
Manteniment : BO Cm=1,00
Tanca
Porta

V = 96,2 * 17 * 0,91 = 1.432,52€
V= 561 * 0,91 = 510,51€

Sense referència: afectació del propietari confrontant a llevant sr Alejandro Segura Fort, en la parcel·la que cal ocuparne el subsol corresponent a l’obra de desviació de la sèquia en el tram anterior a la part de la via Aurèlia a urbanitzar.
El terreny afectat, referència cadastral 2683044CF2928S0001PJ, té la classificació jurídica de sòl urbanitzable
delimitat amb pla parcial aprovat definitivament (SUR 3) i la qualificació de sistema viari. Tot i que l’actuació es fa en
un terreny sense aprofitament per estar dedicat a un pas públic (informal) correspon una indemnització per ocupació
del subsol. Aquesta indemnització es valora en 250,00€.
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5.2 – Valor de les obres d’urbanització i altres:
5.2.1 Obres d’infraestructura bàsica, segons el projecte d’urbanització redactat a l’efecte, és atribuït a les parcel·les
adjudicades com a càrrega d’urbanització; l’actuació comprèn la urbanització bàsica, específicament de la prolongació
de la via Aurèlia, amb la compleció dels servis urbanístics basics de sanejament , subministrament d’aigua potable i
electricitat, infraestructura de telecomunicacions, pavimentació i enllumenat públic. El projecte comporta també un nou
traçat del ramal de la sèquia superior, que en un futur discorrerà per la calçada de la via Aurèlia. Atès que es tracta
d’una infraestructura no relacionada amb fornir les parcel3les de condicions de solar no es pot atribuir la despesa als
propietaris dels terrenys. Atès que l’Ajuntament de les borges blanques assumeix de facto la servitud d’aqüeducte en
benefici de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell correspon a la propietat el pagament de la nova
conducció, entesa com una millorar i consolidació de la infraestructura existent.
Per tot plegat les despeses previstes es determinen pel seu import, basat en el projecte redactat ad hoc, que es
detalla en el resum següent:
desglossat de costos del projecte d'obres d'urbanització:
PEM+DG+BI

IVA

TOTAL

PAU 09

194.929,22 €

40.935,14 €

235.864,36 €

SÈQUIA

13.339,35 €

2.801,26 €

16.140,61 €

TOTAL

208.268,57 €

43.736,40 €

252.004,97 €

5.2.2. Hom fa una previsió genèrica de despeses de gestió i honoraris, a manca de fixació dels criteris de comptabilitat
municipal, de l’ordre del 6,5% de les despeses d’urbanització, essent que aquest import inclou honoraris, despeses
de Registre de la Propietat i altres.
Es resumeixen les despeses atribuïdes al quadre següent:
DETALL DE DESPESES
URBANITZACIÓ I GESTIÓ
parcial obres urbanització

194.929,22 €

honoraris i gestió
INDEMNITZACIONS
cobert
tanca
porta
subsòl a ocupar

11.000,00 €

8.748,29 €
1.432,52 €
510,51 €
250,00 €

Parcial indemnitzacions
TOTAL DESPESES A ATRIBUÏR AL PAU 09
DESPESES ATRIBUÏDES C.G.R.C. URGELL

10.941,32 €
216.870,54 €
13.339,35 €
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5.3 – Valor dels terrenys.
5.3.1 Criteris de valoració
Els criteris i principis legals deriven de la vigència de la legislació d’àmbit estatal:
-Llei procedimental aplicable: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Artículo 37. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso
de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación
urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su
precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá
la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la
ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente,
determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas
pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
-Desenvolupament reglamentari: Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado no edificado a efectos
de valoración.
1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación
urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su
precio máximo en venta o alquiler.
5.3.2 Ordenació urbanística: la situació urbanística deriva de la vigència del POUM com s’ha especificat al punt “2”
anterior.
5.3.3 Procediment de valoració; circumstàncies que concorren.
Ús predominant: residencial, atès el caràcter majoritàriament residencial del centre de la ciutat.
Edificabilitat: per a la zona 2.1 3,45 m²/m² de sòl referit a usos residencials; per a la zona 4.1 0,80 m²/m²
sòl referit a usos residencials; hom adopta un criteri de ponderació degut a l’increment de valor corresponent
a la tipologia aïllada per causa de l’existència de zones enjardinades, per tant el valor de la repercussió de
la zona 4.1 s’incrementarà en un 50% Així mateix, per a la parcel·la “ini-4” hom adopta un criteri de valoració,
tant pel que fa al valor inicial com al d’adjudicació del 10% del valor del sòl inicial, i del 50% del valor de la
zona 4.1 del sòl adjudicat, per causa de l’existència de servituds implícites. La quantitat de portes i la
forma allargada del terreny fan que no quedi espai per a un ús efectiu fora del pas de les persones
beneficiàries de les servituds implícites.
Càlcul del valor de repercussió. Atès que el valor de repercussió del sòl és determinat en relació al preu
de l’habitatge en l’entorn, inclús considerant el conjunt de la ciutat de les Borges Blanques, no existeixen
actuacions de promoció ni venda d’immobles de recent construcció per part de promotors que serveixin de
pauta per establir-ne una quantificació.
Degut al fort impuls del sector de la promoció immobiliària a les Borges Blanques en els anys de la “bombolla”
combinat als efectes especialment lacerants de la crisi immobiliària esdevinguda posteriorment a la ciutat,
en els darrers 8 anys s’ha experimentat una caiguda important del preu de l’habitatge (de l’ordre del 50%
dels preus de mercat anteriors). Per tant, caldrà fer una valoració en base a la situació actual corregint les
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disfuncions que el mètode residual presenta en el nostre cas donat que el preu de mercat detectat és inferior
al cost de construcció actual.
Aquest extrem és confirmat pel document “Valores básicos del suelo y de la construcción e índices
correctores para comprobar los valores de los bienes inmuebles de naturaleza urbana situados en
Cataluña, en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y
sobre sucesiones y donaciones” publicat per l’Agència Tributària de Catalunya en 2019:
Se pone de manifiesto que a partir del cuadro B03 (les Borges Blanques pertany al quadre B03) hasta el E,
los valores de suelo que se obtienen no son significativos. Este hecho es debido, en gran medida, a que
buena parte de las promociones en venta de estos municipios tienen valores muy bajos, incluso a veces
supuestamente por debajo del coste de reposición.
También se constata que los municipios que pertenecen a estos cuadros registran una muy baja o nula cifra
de viviendas iniciadas los últimos tres años. Por lo tanto, en estas poblaciones hay muy pocas promociones
de obra nueva, y las que se transmiten lo hacen a unos precios muy disminuidos. Por eso en estos cuadros
se determinan, tal como se hizo en los años precedentes, unos valores de suelo teóricos, a la vez que para
las valoraciones se plantean unos coeficientes correctores de adecuación al mercado, que permitan llegar
a los valores promedios detectados (ver el apartado de coeficientes correctores de este documento, página
56).
Determinació del valor de repercussió del sòl: es disposa de dues dades, per una banda el valor mitjà de
venda determinat pel portal web “idealista” que proporciona estimacions en base a dades disponibles de la
seva labor intermediadora i per l’altra 3 dades de vendes recents mitjançant les quals determinem un preu
de venda referit als habitatges de recent construcció (amb antiguitats datables entre els 5 i els 9 anys).
Estudi a partir de les mostres disponibles: tot i que les condicions de venda d’habitatges no coincideixen
amb els supòsits que estan en la base del mètode residual, caldrà considerar aquestes dades com les més
ajustades a la realitat actual. El càlcul es fa en base als preus coneguts d’habitatges usats en bones
condicions i sense patologies, venuts en conjunt amb una plaça d’aparcament i un traster. Considerant una
estimació del preu atribuïble al traster i l’aparcament, i deduint una repercussió entre superfície útil i
superfície construïda amb servis comuns del 35% d’increment. Aquesta dada ens proporciona un preu de
mercat actual, que serà ponderat retroaplicant la depreciació que és la que determina el Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana. En el nostre cas la norma 13. Coeficientes correctores del valor de las Construcciones
fixa el valor de “t” que, considerant una antiguitat entre 5 i 9 anys, un ús “1r residencial” “categories 3 a 6”
és de t=0,92.
Així hom obtindrà el preu del producte nou que és el que correspon considerar en el càlcul de la
repercussió. Que resulta de 841,81€/m² construït per a ús residencial, segons es desglossa al càlcul
següent:
Comparant de les dades d’ambdues fonts s’adopta per a la valoració el càlcul propi:

s.util (m²) import 2020

park+tras

actual

"t"
preu residencial
(antig) €/m² cons. a nou

mostra 1

75

98.000,00 €

2.500,00 €

943,21 0,92

1.025,23

mostra 2

80

88.000,00 €

2.500,00 €

791,67 0,92

860,51

mostra 3

80

66.000,00 €

1.300,00 €

599,07 0,92

651,17
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Mitjana càlcul propi Ve

841,81 €/m²

dades "IDEALISTA"

765,00 €/m²

Magnitud de la repercussió: el concepte de repercussió tradueix el preu del producte edificat al preu de la
fracció que en correspon al sòl on es situa l’edificació. Amb caràcter general l’article 22 del reglament
estableix el criteri resumit en la fórmula:

Tota vegada que, com ja s’ha apuntat més amunt, el valor de construcció (que és per a edificis residencials
de nova construcció no inferior als 950 €/m² de superfície construïda) resulta superior al preu de venda
detectat, l’aplicació automàtica de la fórmula anterior resulta en un valor negatiu. Per tant es considerarà un
valor estàndard de repercussió. De dades diverses aplegades al seu dia per l’Associació de Promotors
d’Edificis de Lleida i Província (APCE) s’estima un valor mitjà desitjable de repercussió del sòl en promocions
assimilables a l’entorn de les Borges Blanques de Rep=15%. Per tant s’adopta aquest paràmetre com a
referent bàsic de la present valoració.
Per tant el valor de repercussió de base a adoptar és:
Vr= 841,81€/m² * 15% = 126,27 €/m² sostre.
De tot plegat i en atenció als criteris de ponderació deteminats més amunt, en resulten els següents valors
de sòl urbanitzat i sostre edificable sobre rasant (urbanitzat):

repercussió (€/m² sostre)
valor del sòl (€/m² sòl)

zona 2.1
126,27 €
435,64 €

zona 4.1
189,41 €
151,53 €

Zona 4.1 serv.
18,94 €
15,15€

5.3.4 Paràmetres rellevants per al càlcul del compte de liquidació provisional.
Valor total del sòl urbanitzat, per aplicació dels paràmetres del punt 5.3.3:
ref
1
2
5

sup
1531,37
880,08
489,39

valor
part
215.339,00 € 38,32%
133.354,83 € 23,73%
213.196,23 € 37,94%
561.890,05 €

Considerant les despeses atribuïbles determinades als punts 5.1 i 5.2 en resulta el següent valor residual del sòl inicial:
valor del sòl urbanitzat

561.890,05 €

despeses atribuïbles

216.870,54 €

VALOR RESIDUAL

345.019,51 €

sòl incial PAU09
VALOR RESIDUAL UNITARI

3.553,40
97,10 €
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6 - RELACIÓ DE PROPIETARIS, DETALL DE LES FINQUES INICIALS: DESCRIPCIONS I DETERMINACIÓ DELS
DRETS CORRESPONENTS
Ref: INI-1
Propietat: Maria Antònia Pelegrí Mateu, 37.705.753-J
Finca registral: 1857
Referència cadastral: 2683042CF2928S0001GJ
Descripció: Solar sito en les Borges Blanques, con frente en la calle Prat de la Riba, número 55, de superfície mil
ciento setenta y cuatro metros cuadradors; lindante: al Este José Segura, Sur, con un pasadizo donde hay Puerta de
entrada; Oeste camino, y Norte con otro pasadizo.
Superfície segons amidament topogràfic detallat: 1.185,44 m²
Participació en l’àmbit PAU 09 = 33,361%
Càrregues: no en consten registralment.
Ref: INI-2
Propietat: Fernando Segura Arrufat, 40.798.373-C, 50%; Carmen Segura Arrufat, 40.855.776-W, 50%
Finca registral: 1691
Referència cadastral: 2683078CF2928S0001TJ
Descripció: Solar, situat a les borges blanques, carrer de Prat de la Riba, número 55a; de superfície set cents trentasis metres quadrats; limita a Orient José Fernandez Serrano; a Migdia consorts Juan José Haro Lablanca i Maria
Carmen Benet Pelegrí; ponent Antònia Pelegrí Mateu, i al nord carrer Prat de la Riba.
Superfície segons amidament topogràfic detallat: 727,08 m²
Participació en l’àmbit PAU 09 = 20,462%
Càrregues: no en consten registralment.
Ref: INI-3
Propietat: Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
Finca registral: no consta inscrita
Referència cadastral: 2683043CF2928S0000MH
Descripció: (proposada al present projecte) peça de terra de forma sensiblement rectangular, que confina a nord-est
amb Alejandro Segura Fort a nord-est carrer Prat de la riba, sud-oest Maria Antònia Pelegrí Mateu i Fernando Segura
Arrufat, i sud-est resta de la mateixa propietat en sòl urbanitzable. Té en el seu curs la servitud d’aqüeducte del ramal
de la sèquia superior a extingir.
Superfície segons amidament topogràfic detallat: 222,95 m²
Participació en l’àmbit PAU 09 = 6,274%
Ref: INI-4
Propietat: desconeguda: no consta inscripció de cap finca segons es desprèn de la nota simple negativa del Registre
de la Propietat.
Finca registral: no consta inscrita
Referència cadastral: 2683041CF2928S0001YJ
Descipció (proposada al present projecte) peça de terra de forma sensiblement rectangular que termeneja a nord-est
carrer de Prat de la Riba, nord-oest Maria Antònia Pelegrí, sud-est Manuel Falcó Carne i sud-oest accessos a les
parcel·les de Fernando Segura Arrufat i Juan José Haro Lablanca i Maria Carmen Benet Pelegrí. Per no existir
constància registral no es poden acreditar les servituds de pas que es detecten implícitament per l’existència de portes
d’accés en bon estat a totes les propietats confrontants.
Superfície segons amidament topogràfic detallat: 111,81 m²
Participació en l’àmbit PAU 09 = 0,315%
Ref: INI- 5
Propietat: Alejandro Segura Fort 40.727.477-C
Finca registral: 28
Referència cadastral: 2683045CF2928S0001LJ
Descripció: “pieza de tierra, secano, con era de trillar y cercado, sita en termino de les Borges Blanques, partida
“Farraginals o Forques” de superfície vintiseis áreas setenta centiáreas; lindante: a Oriente, Eliseo Martí; Mediodia,
acequia superior; Poniente camino, y mediante és con José Maria Farré; y Norte Ramona Farran”
NO té càrregues registrades; està inscrita afectació a la concentració parcel·lària del Canal Segarra-Garrigues.
erròniament
Superfície segons amidament topogràfic detallat: 1.406,75 m²
Participació en l’àmbit PAU 09 = 39,588%
Càrregues: no en consten registralment.
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Element existents incompatibles amb l’ordenació de la INI-5:
5.1 Cobert agrícola de 98,02 m² de superfície i una alçada aproximada de 2,80 m; format per tancament de tapial,
parcialment reparat amb fabrica de maó, i coberta de taula àrab sobre canyís. Estat de conservació regular; situació
urbanística: incompatible amb l’ordenació per estar en part del terreny qualificada de sistema viari.
5.2 Tanca metàl·lica formada per peus drets de tub d’acer galvanitzat recolzats en daus d formigó en massa i tela de
simple torsió; amb porta de dos fulls batents formada per enreixat d perfils d’acer galvanitzats. La part incompatible
amb l’ordenació ( a retirar) és de 46,3 m a part de la porta.
7 – RELACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS, PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I COMPTE DE LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL
7.1 Quadre de resum de càlcul del compte de liquidació provisional : consta annex al final de la present memòria,
detallat.
7.2 Relació detallada de les parcel·les d’aprofitament privat i llur adjudicatari:
Ref: AD-1
Adjudicatari: Maria Antònia Pelegrí Mateu, 37.705.753-J
Descripció: Solar situat al terme de les Borges Blanques, carrer Prat de la Riba, número 55, de superfície mil cinc
cents trenta-un amb trenta-set metres quadrats (1531,37 m²); termeneja Nord-oest: carrer de Prat de la Riba; Nordest via Aurèlia, Sud-est: Fernando i Carmen Segura Arrufat, i Sud-oest finca sr José Manuel Falcó Carné.
Participació de l’adjudicació en l’àmbit PAU 09 = 38,32 %
Costos atribuïts en compensació de l’adjudicació: PAGAR 17.124,45€
Despeses corresponents a la urbanització: 83.113,56€
IVA corresponent a l’import anterior: 17.453,85€
Correspondència: Finca registral: 1857; Referència cadastral: 2683042CF2928S0001GJ exigirà alta de la modificació
operada
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 100.238,02€
Càrregues: no se’n transcriuen per raó que no en consten registralment a la finca d’aportació
Ref: AD-2
Adjudicatari: Fernando Segura Arrufat, 40.798.373-C, 50%; Carmen Segura Arrufat, 40.855.776-W, 50%
Descripció: Solar situat al terme de les Borges Blanques, carrer Via Aurèlia, número 24, de superfície vuit-cents
vuitanta amb zero vuit metres quadrats (880,08 m²) ; termeneja Nord-oest: Maria Antònia Pelegrí Mateu; Nord-est
via Aurèlia, Sud-est: línit del sòl urbà, i Sud-oest consorts Juan José Haro Lablanca i Maria Carmen Benet Pelegrí
Participació de l’adjudicació en l’àmbit PAU 09 =23,73 %
Costos atribuïts en compensació de l’adjudicació: PAGAR 11.288,13€
Despeses corresponents a la urbanització: 51.470,45€
IVA corresponent a l’import anterior: 10.808,79€
Correspondència: Finca registral: 1691; Referència cadastral: 2683078CF2928S0001TJ exigirà alta de la modificació
operada
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 62.758,58€
Càrregues: no se’n transcriuen per raó que no en consten registralment a la finca d’aportació

9

Ref: AD-5
Adjudicatari: Alejandro Segura Fort 40.727.477-C
Descripció: Solar situat al terme de les Borges Blanques, Prat de la Riba, número 49, de superfície quatre-cents
vuitanta-nou amb trenta-nou metres quadrats (489,39 m²); termeneja Nord-oest: carrer Prat de la Riba; Nord-est
en part José Mir Pijuan, i en part Manuel Capdevila Bellmunt, Sud-est: Alejandro Segura Fort, i Sud-oest : carrer Via
Aurèlia
Participació de l’adjudicació en l’àmbit PAU 09 = 37,94 %
Costos atribuïts en compensació de l’adjudicació: COBRAR 5.679,50€
Indemnització de bens incompatibles: COBRAR 10.691,32€
Despeses corresponents a la urbanització: 82.286,53€
IVA corresponent a l’import anterior: 17.280,17€
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 62.758,58€
Correspondència: Finca registral: 28; Referència cadastral: 2683045CF2928S0001LJ exigirà alta de la modificació
operada
Càrregues: no se’n transcriuen per raó que no en consten registralment a la finca d’aportació
7.3 Relació dels terrenys de cessió gratuïta a obtenir per l’Administració Actuant, ajuntament de les Borges Blanques
Vial : Peça de terreny situada al terme de les Borges Blanques que constitueix la perllongació de la via Aurèlia, de
865 m² que discorre entre el carrer d’Enric Prat de la Riba a ponent i el límit del sòl urbà a llevant; d’una amplada
regular de 15,00 m amb sengles xanfrans en la confluència amb al carrer Enric Prat de la Riba. En el seu traçat té
servitud d’aqueducte soterrat el ramal de la Sèquia Superior de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell, en
prolongació de la conducció ja existent a la via Aurèlia. Te la classificació jurídica de sòl urbà consolidat i la qualificació
de sistema viari.
7.4 Liquidació de les aportacions que no meriten adjudicació i altres
7.4.1 Societat General de Regants dels Canals d’Urgell
A) Indemnització per no atribució de parcel·la resultant de la parcel·la inicial INI-3, de 222,95 m² (que no consta
registralment) amb referència cadastral 2683043CF2928S0000MH, segons detall del compte de liquidació provisional:
21.647,46€
B) Despeses del treballs de soterrament de la sèquia segons projecte: 13.339,53€
C) Impost sobre el valor afegit dels treballs detallats al punt anterior: 2.801,26€
7.4.2 Propietari desconegut
Indemnització per no-adjudicació de parcel·la resultant de la parcel·la inicial INI-4 de 111,81 m² (atesa la nota simple
negativa del Registre de la Propietat) segons detall del compte de liquidació provisional: 1.085,63€
7.4.3 Indemnització al sr Alejandro Segura Fort, en la parcel·la que cal ocupar-ne el subsol corresponent a l’obra de
desviació de la sèquia en el tram anterior a la part de la via Aurèlia a urbanitzar 250,00€.
Les Borges Blanques, lliurat a la data de la signatura electrònica.

Fecha: 2022.05.27
12:10:04 +02'00'
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QUADRE RESUM DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

APORTACIÓ
REF

ADJUDICACIÓ

SUP TOP coef

LIQ PROV

base cal.

DRETS

QUAL

Ien

V rep

corr

SUP ADJ

VALOR URB

% ADJ

DESPESES

SALDO ADJ

4.1
4.1
4.1

0,8
0,8
0,8

126,27 €
126,27 €
126,27 €

1,5
0,15
1,5

1419,56
111,81
880,08

215.339,00 €

38,32%

83.113,56 €

17.124,45 €

100.238,02 €

133.354,83 €

23,73%

51.470,45 €

11.288,13 €
- 21.647,46 €
- 1.085,63 €
- 5.679,50 €

62.758,58 €
21.647,46 €
1.085,63 €
65.915,71 €

1

1185,44

1

1185,44

33,36%

2
3
4
5

727,08
222,95
111,81
1406,75

1
1
0,1
1

727,08
222,95
11,181
1406,75

20,46%
6,27%
0,31%
39,59%

TOT

3654,03

3553,401

100,00%

2.1

3,45

126,27 €

1

489,39

213.196,23 €
561.890,05 €

37,94%

82.286,53 €
216.870,54 €

IND

10.691,32 €

206.179,22 €

Llegenda:
APORTACIÓ: dades de les finques i propietats inicials
REF: identificació de les finques d’aportació i adjudicació (memòria i plànols)
SUP TOP: superfície topogràfica verificada per aixecament ad hoc
Coef: coeficient de ponderació determinat al punt “3” de la memòria
Base cal : superfície de càlcul als efectes d’aplicació del coeficient anterior
DRETS: participació al PAU de cada propietat d’aportació
ADJUDICACIÓ: dades de les finques i propietats adjudicades.
QUAL: qualificació urbanística
Ien: edificabilitat neta
V rep: valor de repercussió de base adoptat segons justificació punt 5.3.3
corr ponderació de les diferents situacions en base als criteris del punt 5.3 “edificabilitat”
SUP ADJ: superfície de lesparcel3les adjudicades. Nota: la superfície total da la parcel·la ADJ-1 de 1531,37 resulta de la suma de les dues parts desglossades (per causa del seu diferent valor)
VALOU URB valor del solar urbanitzat en base a tots els paràmetres anteriors
% ADJ: participació en el PAU09 de les parcel·les adjudicades
DESPESES: atribució de les despeses en funció del %ADJ
IND : indemnització dels elements incompatibles amb l’ordenació
LIQ PROV: saldo de la liquidació provisional.
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