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1. FONAMENTS I CRITERIS DE LA VALORACIÓ

1.1. FINALITAT DE LA VALORACIÓ.
Tal i com estableix l’art. 124 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s ’aprova el Tex t r efós d e la Llei d ’urbanisme), el si stema d ’actuació urba nística p er
reparcel·lació pot tenir per objecte, entre d’altres, el repartiment equitatiu dels beneficis i les
càrregues derivades de l’ordenació urbanística.
En aq uest s entit, posteri orment l ’apartat 3 d el mateix ar ticle preci sa q ue, la reparcel ·lació
comprèn la det erminació de l es inde mnitzacions i les comp
ensacions eco nòmiques
adequades per fer plenament operatiu el principi del repartiment equitatiu dels beneficis i les
càrregues derivades de l’ordenació urbanística.
En el cas concret que ens ocupa, cal procedir a realitzar valoració del drets de participació
o les aportacions dels pr opietaris que imped eixen la reparcel·lació física amb les propietats
dels terrenys d e cessi ó destinats a sistemes, els terreny s af ectats p er a si stemes q ue no es
possible la seva co mpensació amb l’adj udicació d’apr ofitament p er ser i mpossible la
redistribució ma terial del terrenys, d’acord amb l’ar t-165.3 de l RLU, s’apliquen a aquests
terrenys e ls criteris d e valoració qu e es tableix la legi slació apli cable p er als terrenys en sòl
urbà se nse aprofit ament urbanístic i é s càrre c de la
comunitat de reparc el·lació la
indemnització econò mica correspo nent, aquest és el supòsit de les parcel·les aportades
39.02 i 39.03 del present projecte de reparcel·lació
Per tant, la f inalitat d e la pr esent valoració és co nèixer e l valor les i ndemnitzacions
econòmiques procedeixen per als terrenys en sòl urbà sense aprofitament urbanístic.

1.2. DATA DE LA VALORACIÓ
El Títol III Valoracions, article 21 d el RDL 2/2008 de 20 de j uny, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei del sòl (Publicat en el BOE de 26 de juny de 2008), estableix el següent:
Artículo 21. Ámbito del régimen de valoraciones.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos
constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando
tengan por objeto:
a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras
precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la
valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del
derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados.
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la
legislación que la motive.
c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior, a
la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las
motive.
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b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de
justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación si se
sigue el procedimiento de tasación conjunta.
c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del
procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.
d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en
vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.
La data a la que e s refe reixen le s valoracions é s l 'inici del proce diment d'apro vació de l
projecte de reparcel·lació. Aquest inici queda establert en l'art.131.1 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que diu:
Article 131
Inici de l'expedient de reparcel·lació
131.1 (....). Tanmateix, la data de referència de les valoracions contingudes en el
projecte de reparcel·lació és la de la seva aprovació inicial, i s'actualitzen en
l'aprovació definitiva d'acord amb l'interès legal del diner, a partir del transcurs del
termini de sis mesos des de l'aprovació inicial.
Per tant, l a dat a de re ferència de les valoracions cont ingudes en el present proje cte d e
reparcel·lació é s la d e la sev a apro vació inic ial, les qua ls ha uran d'a ctualitzar-se d'acord
amb l'interès legal d el d iner a la s eva a provació d efinitiva, si aquesta es pro dueix
transcorreguts sis mesos des de la seva aprovació inicial.

1.3. ACTUALITZACIÓ DE
REPARCEL·LACIÓ

LES

VALORACIONS

CONTINGUDES

EN

EL

PROJECTE

DE

D’acord amb l’article 13 1.1 d el Decret 305/2006, d e 18 d e j uliol, pel q ual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, la data de referència de les valoracions contingudes en el
projecte de reparcel·lació és el de la seva aprovació inici al, i s’actu alitzen en l’apro vació
definitiva d’acord amb l’interès legal del diner, a part ir del t ranscurs del termini de 6 mesos
des de l’aprovació inicial.
A continuació es detalla el càlcul:
dades
data aprovació inicial

25/11/2013

periode de 6 mesos

25/05/2014

hipòtesi data aprovació definitiva

14/12/2015

interès legal del diner 2014

4,00%

interès legal del diner 2015

3,50%

actualització valors
fórmula actualizació valor
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Vf = Vi x (1+i)

valor inicial

Vi

valor final o actualizat

Vf

interès legal del diner anual 2014 (i)

4,00%

número de periodes 2014 (n)

220 dies

interès legal del diner anual 2015 (i)

3,50%

número de periodes 2015 (n)

347 dies

Coeficient d'actualització valoracions

1,058 %

n
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Per tan t, tots els va lors que d'ara enda vant conté e l present d ocument s' han actualitzat
(respecte al document de aprovació inicial) segons el càlcul realitzat anteriorment.

1.4. MÈTODE I CRITERIS DE VALORACIÓ DELS TERRENYS SENSE APROFITAMENT LUCRATIU
Pel q ue f a a la valoració d el d rets d e participació o l es apo rtacions d els propietaris que
impedeixen l a re parcel·lació fí sica amb le s pr opietats dels te rrenys de ce ssió de stinats a
sistemes, els terreny s afectats per a sistemes que no es pos sible la s eva compensació amb
l’adjudicació d’aprofitament per ser impossible la redistribució material del terrenys, d’acord
amb l’art-165.3 del RLU, s’apliquen a aquests terrenys els criteris de valoració que estableix la
legislació aplicable per als terrenys en sòl urbà sense aprofitament urbanístic i és càrrec de la
comunitat de reparcel·lació la indemnització econòmica corresponent, aquest és el supòsit
de les parcel·les aportades 39.02 i 39.03 del present projecte de reparcel·lació.
Als ef ectes de valoració d ’aquests terr enys, cal pri merament consi derar d ’acord amb el
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova Text Refós de la Llei de Sòl, en
quina situació bàsica es troba el sòl de dits terrenys, és a d ir, si es troben en situació bàsica
de sòl rural o urbanitzat. A aquests efectes, cal tenir present, la Disposició Addicional Primera
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, que estableix el següent:
Disposicions Addicionals
Primera
Situacions bàsiques del sòl
A l’efecte de l’aplicació del Text Refós de la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i també amb la finalitat de determinar les actuacions de
transformació urbanística de que són susceptibles els terrenys, com també els drets i
els deures dels seus i seves titulars, s’entén que:
1. Estan en la situació bàsica de sòl rural:
a) Els terrenys que estan classificats pel planejament urbanístic general com a sòl
no urbanitzable o que tenen aquesta condició d’acord amb la Disposició
Transitòria cinquena
b) Els terrenys que estan classificats pel planejament urbanístic general com a sòl
urbanitzable o que tenen aquesta condició en virtut de la disposició transitòria
segona 2. Aquests terrenys mantenen la seva situació de sòl rural mentre no
s’hagi acabat l’actuació d’urbanització.
c) Els terrenys que no tenen el caràcter de sòl urbanitzat.
2. Estan en la situació bàsica de sòl urbanitzat, en tot cas:
a) Els terrenys classificats pel planejament urbanístic general com a sòl urbà
consolidat que reuneixin els requisits que estableix l’article 30 o que tenen
aquesta condició d’acord amb la disposició transitòria cinquena.1 per reunir els
serveis urbanístics bàsics que estableix l’article 27.1
b) Els terrenys classificats pel planejament urbanístic general com a sòl urbà no
consolidat que reuneixen els serveis urbanístics bàsics que estableix l’article 27.1
i també els terrenys que tenen la condició de sòl urbà no consolidat en
virtut de la disposició transitòria segona 1 o d’acord amb la disposició
transitòria cinquena.1, per reunir els esmentats serveis urbanístics
La Disposició Transi tòria segona. 1 del D ecret Legi slatiu 1/2010, d e 3 d ’agost, pe l q ual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aplicable a la present reparcel·lació, estableix
el següent:
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Segona
Règim urbanístic del sòl
1. El règim urbanístic del sòl que estableix aquesta Llei, és aplicable des del moment de la
seva entrada en vigor, atenent, pel que fa al sòl urbà, les regles següents:
a) El sòl urbà inclòs , en virtut del planejament aprovat d’acord amb la normativa
anterior a la Llei 2/2002, en polígons o unitats d’actuació i en sectors de
desenvolupament mitjançant un pla especial de reforma interior o altres tipus de
planejament derivat té la condició de sòl urbà no consolidat, (....)
Atès que els terrenys corresponents a l es parcel·les apor tades 39.02 i 39. 03, si bé tenen l a
condició de sòl urbà no consolid at( DT2 .1 DL 1/2010) , tenen la si tuació bàsic a de sòl
urbanitzat.
Per tant, d’acord amb la Disposició Addicional Primera.1 c) del DL 1/2010, de 3 d ’agost, pel
qual s ’aprova el Text R efós d e la L lei d ’Urbanisme, cal co ncloure que res ulta a plicable a ls
terrenys corresponents a les parcel·les aportades 39.02 i 39.03, la situació bàsica de sòl
urbanitzat.
Un cop d eterminada la si tuació bà sica d el sò l que es troben d its terrenys al s efectes d e
valoració i aplicació de la Llei de Sòl, resultaran d’aplicació les regles de valoració de sòl en
situació bàsica de sòl urbanitzat que estableix l’article 27.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl, per la determinació de la
ponderació de les finques de les diferents zones urbanístiques, i l’article 27.2 en relació a l’art.
24 apartat a) segon paràgraf per la d eterminació del v alor de le s inde mnitzacions dels
defectes d’adjudicació:

Artículo 27. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y
cargas
1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban
valorarse las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una
actuación de urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la letra c)
del apartado 1 del artículo 8, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones
del promotor o de la Administración, a los efectos del reparto de los beneficios
y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el
valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación.
2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de
parcelas resultantes de una actuación de urbanización por causa de la
insuficiencia de su aportación, el suelo se tasará por el valor que le
correspondería si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de
urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la
prima de riesgo.
Artículo 24 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.
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2. VALORACIÓ DEL SÒL

2.1. EMPLAÇAMENT DEL SÒL OBJECTE DE VALORACIÓ
Del total dels sist emes públics de cessió obl igatòria i gratuït a que el planejament determina,
en la s eva pràctica t otalitat ja h an e stat c edits m itjançant e scriptura pública, amb
l'excepció d'un petit tram de vial i un sòl d'equipament.
Concretament es tracta de la prolongació de carrer de Piera i l a peça d'equipament socicultural en la qual remata aquesta prolongació.
Precisament és aquest l'à mbit qu e conté dues finques de t itularitat pri vada le s qua ls es
reparcel·len físicament: parcel·les 39.02 i 39.03.
Pel que fa a la parcel·la 39.02, tal com es pot comprovar als plànols de reparcel·lació física,
aquesta parcel·la no varia la seva superfície sinó qu e es reajusta la seva forma i l ímits en el
seu cos tat est, amb el principal motiu d e tenir façana al carrer d e no va cr eació i t enir
condició d e sol ar. Pe r t ant, e l propiet ari/s de aquesta parcel·la, a efec tes pr àctics, n o
cedeixen terrenys o veuen perjudica ts o minora ts els s eus dret s i en c onseqüència no són
objecte d'indemnització.
Respecte a la parcel·la 39.03 de 4.940 m² de superfície, en execució del planejament, s'han
de c edir p er a si stemes públics un total d e 2. 896,00 m ² d els q uals, 1. 040,90 m² s eran
d'equipament públic i 1.945,10 m² de vialitat.
Serà pre cisament aque sta su perfície de cessió l a que hau rem d e valorar a e fectes
indemnitzatoris, ja que en s és po ssible r essituar els drets apor tats p er tractar-se d' una
reparcel·lació econòmica. En aquest sentit, l'art. 165.3 del RLU diu el següent:
165.3 En la reparcel·lació econòmica els drets de participació de les persones
propietàries s'estableixen de conformitat amb l'article 133.2.b) d'aquest Reglament. Quan
els drets de participació derivats de l'aplicació d'aquest article impedeixin la
reparcel·lació física amb les propietats dels terrenys de cessió destinats a
sistemes, s'apliquen a aquests terrenys els criteris de valoració que estableix la
legislació aplicable per als terrenys en sòl urbà sense aprofitament urbanístic i és
a càrrec de la comunitat reparcel·latòria la indemnització econòmica corresponent.
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2.2. VALORACIÓ DEL SÒL
Tal com s'ha ju stificat anteriorment en apart at 1.3 MÈ TODE I CR ITERIS DE VALORACIÓ DE LS
TERRENYS SENSE APROFITAMENT LUCRATIU.
Els terrenys de cessió, ús i edificabilitats són les següents:
id. parcel·la

39.03

clau

Superfície

edificabilitat

1c

1.945,00 m²s

0,00 m²st/m²s

5b

845,00 m²s

1,00 m²st/m²s

5b*

196,00 m²s

1,00 m²st/m²s

total

2.986,00 m²s

Com els te rrenys qualificats de v ialitat no t enen assignada e dificabilitat o ús priv at pe r
l'ordenació urbanística, se'ls atribuirà l'edificabilitat mitjana i l'ús majoritari en l'àmbit espacial
homogeni en què per usos i tipologies l'ordenació urbanística els hagi inclòs.
2.2.1.

Càlcul del valor del sòl

En aplicació de l'art. 22.3 del Reglament de Valoracions de la Ll ei del sòl (RD 1492/2011), en
cas de parce l·les que no es trobin com pletament u rbanitzades o que tinguin pende nt
l'aixecament de càrre gues o el co mpliment d e deu res per pod er real itzar l'edificabilitat
prevista, es d escomptaran del valor del sòl determinat segons l'apartat 1 anterior la totalitat
dels co stos i d espeses p endents, ai xí com el b enefici em presarial d erivat d e l a pr omoció,
d'acord amb la següent expressió:
Sent:

VSo = VS - G . (1 + TLR + PR)

VSo = Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en euros.
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros.
G = Costos d'urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en euros.
TLR = Taxa lliure de risc en tant per un.
PR = Primera de risc en tant per un.
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2.2.2.

Valor del sòl urbanitzat no edificat

Com s'ha comentat anteriorment tenim una part del sòl de cessió obligatòria i gratuïta amb
un ús i edificabilitat (clau 5b i 5b*) i una altra part amb ús (vial) però sense edificabilitat per la
qual calcularem l'edificabilitat mitjana de l'àmbit espacial homogeni.
Respecte al valor residual del sòl residencial (clau 13c.1) i d'equipament (clau 5b i clau 5b*),
segons e l càlcul que es troba en e l d ocument 1: M EMÒRIA, FINQ UES APORTADES I FINQUES
ADJUDICADES, en l'ap artat 4.2.2. De terminació de l’aprofit ament u rbanístic: e studi de
mercat, costos de construcció, valors de r epercussió i coe ficients d’homogeneïtzació; tenim
els següents valors:
ús

clau

Equipament soci-cultural
Residencial unifamiliar

VRS
€/m²st

5b*

29,09 €/m²st

13c.1

141,20 €/m²st

Per al càl cul d e l'edificabilitat mi tjana de l'àmbit espacial ho mogeni, se gons l 'art.21 del
Reglament de Valoracions del la Llei del sòl tenim:

Sent:

EM = Edificabilitat mitjana de l'àmbit espacial homogeni, en metres quadrats edificables per metre
quadrat de sòl.
Ei = Edificabilitat assignada a cada parcel·la i, integrada en l'àmbit espacial homogeni, en metres
quadrats edificables per metre quadrat de sòl.
Si = Superfície de sòl de cada parcel·la i, en metres quadrats.
VRSi = Valor de repercussió del sòl corresponent a l'ús assignat a cada parcel·la i, en euros per metre
quadrat d'edificació.
VRSr = Valor de repercussió del sòl corresponent a l'ús de referència adoptat per la legislació
urbanística per a la comparació amb la resta d'usos, en euros per metre quadrat d'edificació.
SA = Superfície de sòl de l'àmbit espacial homogeni, en metres quadrats.
SD = Superfície de sòl dotacional públic existent en l'àmbit espacial homogeni ja afectat a la seva
destinació, en metres quadrats.

Per tant:
Edificabilitat mitja de l'àmbit espacial homogeni

EM

0,616 m²st/m²s

Edificabilidad neta parcel·la clau 13c.1

E1

0,620 m²st/m²s

Superficie de suelo parcel·les clau 13c.1

S1

525.473,00 m²s

VRS1

141,20 €/m²st

Edificabilidad neta parcel·la clau 5b i 5b*

E2

1,000 m²st/m²s

Superficie de suelo parcel·la clau 5b i 5b*

S2

4.796,00 m²s

Valor repercusió clau 13c.1

Valor repercusió clau 5b i 5b*

VRS2

29,09 €/m²st

Valor repercusió sòl adoptat

VRSr

141,20 m²st/m²s

Superfície sòl àmbit espacial homogeni

SA

827.970,00 m²s

Superfície sòl dotacional públic a l'àmbit espacial homogeni

SD

297.701,00 m²s

Per al càlcul del sòl urbanitzat no edificat, segons l'art.22 del Reglament de Valoracions del la
Llei del sòl tenim:
El valor en situació de sòl urbanitzat no edificat, o si l'edificació existent o en curs sigui il·legal
o e s trobi e n si tuació de ru ïna física , s'obt indrà apl icant a l'edificabilitat d e refe rència
determinada segons el que es disposa en l'article an terior, el valor de repercussió del sòl
segons l'ús corresponent, d'acord amb la següent expressió:
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Sent:
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros per metre quadrat de sòl.
Ei = Edificabilitat corresponent a cadascun dels usos considerats, en metres quadrats edificables per
metre quadrat de sòl.
VRSi = Valor de repercussió del sòl de cadascun dels usos considerats, en euros per metre quadrat
edificable.

Per tant:
Valor del sòl urbanitzat no edificat

VS

199.463,02 €

E1

0,616 m²st/m²s

Valoració sòl de cessió: vialitat

169.183,24 €

Edificabilidad neta àmbit espacial (valor vial)

S1

1.945,10 m²s

VRS1

141,20 €/m²st

Edificabilidad neta clau 5b i 5b*

E2

1,000 m²st/m²s

Superficie de suelo parcel·les clau 5b i 5b*

S2

1.040,90 m²s

VRS2

29,09 €/m²st

Superficie de suelo vial
Valor repercusió ús mayoritari (valor vial)
Valoració sòl de cessió: equipament soci-cultural

30.279,78 €

Valor repercusió clau 13c.1

2.2.3.

Costos d'urbanització pendents de materialització

Com indiquem al principi el valor obtingut de 199.260,47 € s eria en el cas que les parcel·les
estiguessin urbanitzades. P erò tal com l' art.22.3 d el R eglament d e valoracions h aurem d e
descomptar d'aquest valor les cagues d'urbanització que haurien d'assumir, del que resulta
l'expressió:
VSo = VS - G . (1 + TLR + PR)
Per tant, haurem d'estimar els co stos d'ur banització, els qua ls es detallen en e l següent
quadre adjunt (s'han considerat uns costos equivalents en qualitat i acabats als del projecte
d'urbanització de la UA-10):
Superficie vialitat (m²):

1.945,10 m²

Superficie espais lliures que s'urbanitzen (m²):

Núm

Capítol

1

MOVIMENT DE TERRES

2

PAVIMENTACIÓ

3

XARXA DE CLAVEGUERAM

3.1
3.2

AIGÜES PLUVIALS

PEM unitari
(€/m²)

PEC abans d'IVA
(€)

2,00 €/m²

3.890,20 €

4.629,34 €

20,50 €/m²

39.874,55 €

47.450,71 €

15,50 €/m²

30.149,05 €

35.877,37 €

10,50 €/m²

20.423,55 €

24.304,02 €

5,00 €/m²

9.725,50 €

11.573,35 €

XARXA D'AIGUA POTABLE

7,00 €/m²

13.615,70 €

16.202,68 €

5

XARXA DE REG

1,35 €/m²

2.625,89 €

3.124,81 €

6

XARXA ELÈCTRICA

13,50 €/m²

26.258,85 €

31.248,03 €

MITJA TENSIÓ

9,50 €/m²

18.478,45 €

21.989,36 €

BAIXA TENSIÓ

4,00 €/m²

7.780,40 €

9.258,68 €

6,00 €/m²

11.670,60 €

13.888,01 €

6.2
7

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

8

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

2,00 €/m²

3.890,20 €

4.629,34 €

9

SENYALITZACIÓ

0,40 €/m²

778,04 €

925,87 €

MOBILIARI URBÀ I CONTENIDORS

0,25 €/m²

484,68 €

576,77 €

133.237,76 €

158.552,93 €
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SUMA:

8

PEM urbanització
(€)

4

6.1

AIGÜES RESIDUALS

0,00 m²

DOCUMENT 3: VALORACIONS

D’acord amb l’article 13 1.1 d el Decret 305/2006, d e 18 d e j uliol, pel q ual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, la data de referència de les valoracions contingudes en el
projecte de reparcel·lació és el de la seva aprovació inici al, i s’actu alitzen en l’apro vació
definitiva d’acord amb l’interès legal del diner, a part ir del t ranscurs del termini de 6 mesos
des de l’aprovació inicial.
Segons el calc ulo realitzat a l’a nterior apartat 1.3 d el pr esent d ocument e l coeficient
d'actualització és d'1,058%, per tant tenim:
Actualització de la valoració d'acord amb l'interès legal del diner
Art.131.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament Llei d’urbanisme

2.2.4.

1,058 %

167.743,04 €

Valoració del sòl de cessió gratuïta i obligatòria

El valor del sòl de cessió una vegada descomptades les càrregues d'urbanització, i tenint en
compte l a Taxa Ll iure de Risc (TLR) de l me s d’o ctubre de 20 15 establerta en el 0,665% i la
prima de risc (PR) fixada en l'annex IV del Reglament de valoracions de la llei del sòl en un
8%.
Per tant:
Valor del sòl urbanitzat no edificat (amb càrregues pendients)
Valor del sòl urbanitzat no edificat
Costos d'urbanització pendents i altres càrregues

Vso

17.185,05 €

VS

199.463,02 €

G

167.743,04 €

Taxa lliure de risc en tant per u*

TLR

0,00665

Prima de risc en tant per u

PR

0,08

Taxa lliure de risc octubre 2015*

El valors actualitzats dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta a efectes d'indemnització
s'estableix en 17.189,19 €.

Desembre de 2015

9

