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1 Encàrrec i iniciativa 
  
L’encàrrec del present projecte de reparcel·lació el realitza l’ajuntament de Les. 
 
El promotor per tant és l’Excm. Ajuntament de Les, com a administració actuant donat que es 
tracta d’un sector que es desenvolupa mitjançant el sistema de gestió de cooperació, i en 
darrer terme tots els propietaris del sector. És per tant de iniciativa pública.  
 
 
 
2 Planejament objecte d’execució 
 
L’instrument d’ordenació integral del territori municipal de Vielha-Mijaran son les Normes 
Subsidiàries de Planejament de la Vall d’Aran (NSP). 
 
Les NSP, d’acord amb la seva Modificació Puntual número -aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran, el 24 de maig de 2011 – defineixen el pla 
parcial Escamun Cat dins l’àmbit del nucli de Les. 
 
El Pla Parcial del sector Escamun Cat va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Val d’Aran el 27 de juliol de 2012. 
 
El pla parcial d’Escamun Cat defineix un sol polígon d’actuació urbanística i estableix com 
sistema d’actuació el de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació. 
 
El present projecte de reparcel·lació desenvolupa el Pla parcial d’Escamun cat. 
 
A continuació s’adjunten els quadres de superfícies de sòl i de paràmetres de l’aprofitament 
privat definits al pla parcial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A                                                    MEMÒRIA  



 
 

2.1 Quadre de superfícies del sòl 
 
SISTEMES URBANÍSTICS PÚBLICS                                                  11.411 m2    75,07 % 
 
. 
SISTEMA DE COMUNICACIONS                                    3.793 m2   24,95 % 
 
V VIARI LOCAL               3.793 m2 
  
 
SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS            1.150  m2     7,57 % 
 
E1 EQUIPAMENTS     1.150,00 m2  
 
  
  
 
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS                      6.279 m2      41,31 % 
 
J         PARCS I  

JARDINS URBANS              1.761 m2 
  
 

Rv RESERVA DE VIAL 4518 m2 
 
SISTEMA D’ESPAIS TÈCNICS                           189,00 m2      1,24 % 
 
ST SERVEIS TÈCNICS   189,00 m2 
 
 
 
 
SÒL SUSCEPTIBLE D’APROFITAMENT PRIVAT                               3.789,00 m2    24,93 % 
 
 
ZONA 1:   2.362,00 M2 

  
C1 COMERCIAL  

INTENSITAT 1      
 

C2 COMERCIAL  
INTENSITAT 2      
 

C3 COMERCIAL  
INTENSITAT 3      
 
 

ZONA 2:   1.427,00 M2 

H1 HOTELER     
 
  
 
 
              TOTAL PLA PARCIAL ESCAMUN CAT  DE LES:            15.200 m2  100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2. Quadre de paràmetres de l’aprofitament privat. 
 
      SOSTRE M2 
  
 
 
   COMERCIAL  I TERCIARI   HOTELER 
   (AMB HABITATGE VINCULAT)  
  
R2-H        1800 
 
R5-C1       910     
 
R6-C2   910 
 
R7-C3   930 
 
 
 
 
SUMA   2.750             1.800 
 
   
 
 
TOTAL SOSTRE   4550,00 M2 100,00 % 
 
 
 
 
RESUM TOTAL DEL SOSTRE SUSCEPTIBLE D’APROFITAMENT PRIVAT: 
 
 
COMERCIAL amb habitatge vinculat  2.750,00   
 
HOTELER      1.800,00 
 
 
 
TOTAL SOSTRE    4.550,00 M2 
 
 
Resulta una Edificabilitat Bruta:  Eb = 0,3 m2 sostre/m2 sòl.  
 
 
 
 
3 Identificació i superfície de la unitat reparcel·lable 
 
L’àmbit objecte d’aquest projecte de reparcel·lació es el pla parcial d’Ecamun Cat de Les. Està 
situat al nord del nucli de Les. Situat al costat esquerra de la Nacional mirant cap a França. 
S’inicia darrera del restaurant i finalitza just abans d’arribar al supermercat Boya.  
 
La superfície total és exactament i segons topogràfic 15.193,59 m2. Això és 53,68 m2 menys 
del que s’havia messurat segons cartografia a escala general. 
 
La delimitació exacta d’aquest projecte de reparcel·lació resta precisada als plànols que 
s’acompanyen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 Rel·lació dels interessats 
 
En compliment del que disposa l’article 129 del text refòs de la llei d’urbanisme Decret legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost consolidat amb les modificacions introduides per la Llei 3/2012 
  i de  i d’acord amb l’establert a l’article 145 del DL 305/2006 (en endavant Reglament LUCat), 
es consideren interessades les següents persones físiques o jurídiques: 
 
- Els propietaris de terrenys inclosos en el polígon. 
- Els titulars d’altres drets sobre els mateixos. 
- Els arrendataris. 
 
Cal especificar les circumstàncies personals de les persones propietàries de les finques 
aportades, conforme al que estableix la legislació hipotecària, en concret el Capitol II sobre la 
inscripció dels projectes d’equidistribució, del 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. 
 
4.1 Propietaris de les finques incloses dins l’àmbit del projecte de reparcel·lació. 
 

1 Baldomero Rodes Ané i Núria Rodes Ané  NIF: 41092423W i 41093648P 
 

Germans.  
 

Vielha e Mijaran 
 
Són propietaris de les següents finques: 
 
  Finca aportada número 1. Poligon 2 parcel.la 11  
            Referència cadastral 25152A00200011 
 

2 Germans de José Ané Capblanch  
           

Són propietaris de les següents finques: 
 
  Finca aportada número 2. Poligon 2 parcel.la 14  
            Referència cadastral 25152A00200014 
   

3 José M Ané Aunos i Nieves Verde Santos  NIF: 41094043-N i 3069106 
 

Matrimoni 
 

Són propietaris de les següents finques: 
  Finca aportada número 3. Poligon 2 parcel.la 15  
            Referència cadastral 25152A00200519 
 

4 Servicios Garona 1001s.l.  CIF: B-60859154 
 

 Empresa Domiciliada a Barcelona carrer Roselló 229 
 

És propietaria de les següents finques: 
 
  Finca aportada número 4. Poligon 2 parcel.la 13  
            Referència cadastral 25152A00200013 
 

5 José M Ané Aunós  NIF: 41094043-N 
 

Casat en regim de separació de bens 
 



Carretera de França- Les 
 
És propietari de la següent finca: 
 
  Finca aportada número 5. Poligon 2 parcel.la 458  
           Referència cadastral 25152A00200458 

6 José L Boya González   
 

Compravenda  
 
És propietari de la següent finca: 
 
  Finca aportada número 6. Poligon 2 parcel.la 466 
            Referència cadastral 25152A00200466 
   

7 José L Boya González   
 

Compravenda  
 
És propietari de la següent finca: 
 
  Finca aportada número 7. Poligon 2 parcel.la 10 
            Referència cadastral 25152A00200010 

 
8 Hipolito Cruces Socasau i Pilar Marques Marques NIF: 46110804J i 41095483-A 

 
Actualment separats, amb conveni de separació i arreglant papers.  
Compravenda  
 
Són propietaris de la següent finca: 
 
  Finca aportada número 8. Poligon 2 parcel.la 9 
            Referència cadastral 25152A00200009 
 
Aquesta finca està afectada parcialment. La finca és divideix prèviament en dos, 
denominades 8.1 i 8.2. 
Aporta el 100% de la finca resultant de la segregació prèvia denominada finca 8.1 de 
5.158,00 m2 de superfície.  
 
 

9 Dolores Puerma Sabi  NIF: 41094037Y 
 

Casada amb separació de bens 
 

Donació  
 
És propietaria de la següent finca: 
 
  Finca aportada número 9. Poligon 2 parcel.la 7 
            Referència cadastral 25152A00200007 
 
Aquesta finca està afectada parcialment. La finca és divideix prèviament en dos, 
denominades 9.1 i 9.2. 
Aporta el 100% de la finca resultant de la segregació prèvia denominada finca 9.1 de 
95,60 m2 de superfície.  

4.3 Altres interesats i Arrendataris. 
 
No hi ha altres interesats ni arrendataris.Tampoc ni ha persones allotjades, per tant no es 
reconeix el dret de reallotjament a cap dels interessats.  
 



 
5 Criteris per la definició dels drets i obligacions dels interessats 
 
 
Els criteris generals seguits en aquesta reparcel·lació són els establerts a l’article 126 del text 
refòs de la llei d’urbanisme Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost consolidat amb les 
modificacions introduides per la Llei 3/2012  i els articles 133, 138 i 139 del Reglament LUCat. 
 
 
5.1 Criteris generals. 
 
 
Els drets dels propietaris dins de la reparcel·lació serà proporcional al 85% del valor i a les 
unitats d’aportació de les finques aportades, tenint en compte els coeficients 
d’homogeneïtzació del sòl inicial. 
 
La data per determinar els drets dels propietaris afectats serà la de la iniciació de l’expedient de 
reparcel·lació. 
 
En els casos de discordança entre els títols i la realitat física de les finques, es considerarà que 
preval aquesta sobre aquells, d’acord amb l’article 132.2 del Reglament de la llei d’urbanisme. 
 
Els criteris de valoració de les finques aportades es realitzaran d’acord amb el què estableix el 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo. 
 
Les indemnitzacions que corresponguin als seus titulars pels vols existents, càrregues i altres 
despeses incompatibles amb el planejament, tindran la consideració de despeses 
d’urbanització. 
 
L’aparició de qualsevol dret no previst donarà lloc en el seu cas a l’operació jurídica 
complementària corresponent, sens perjudici de que puguin ser resoltes econòmicament al 
compte de liquidació definitiva. 
 
Les despeses de gestió necessàries per al desenvolupament del polígon aniran a càrrec de 
tots els propietaris. 
 
Les quotes que es derivin de les despeses descrites seran abonades a l’ajuntament de Les 
com administració actuant, d’acord amb els articles 122 del text refòs de la llei d’urbanisme 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost consolidat amb les modificacions introduides per la Llei 
3/2012  i d’acord amb l’article 127.1 del reglement  DL 305/2006 ,  
 
 
5.2 Valor del sòl i drets. 
 
 
Les valoracions de sòl, les instal·lacions, construccions i edificacions, i els drets constituïts 
sobre o en relació amb ells, es regeixen per allò disposat al Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, quan tenen per objecte, entre altres, la verificació de les operacions de repartiment de 
beneficis i càrregues, o bé altres operacions que siguin precises per l’execució de l’ordenació 
territorial i urbanística en les que la valoració determini el contingut patrimonial de facultats o 
deures propis del dret de propietat, en defecte d’acord entre tots els propietaris afectats. 
 
 
5.3 Quantificació de les càrregues. 
 
 
El pressupost de les càrregues del sector, definit al quadre número 8, d’aquest Document 1, és 
provisional i és susceptible de variacions. 
 



El cost de la documentació prèvia s’ha obtingut en base als costos reals, ja que tots els 
documents han estat ja finalitzats o encarregats. 
 
Per el cost de l’obra urbanitzadora es té en compte el pressupost del projecte de urbanització 
que s’ha de tramitar conjuntament amb aquest projecte i que en aquest moment no està 
redactat, per tant pot variar. 
 
També es quantifiquen les despeses de gestió, notari i registre de la propietat, d’acord amb 
l’establert al text refòs de la llei d’urbanisme Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost consolidat 
amb les modificacions introduides per la Llei 3/2012. 
 
 
6 Criteris de valoració i distribució de beneficis i càrregues 
 
 
6.1 Criteris Generals 
 
Respecte a la definició i adjudicació de les finques resultants, el projecte fa constar la seva 
descripció al Document 3, d’acord amb les exigències de la legislació hipotecaria. 
 
A l’administració actuant, ajuntament de Les, se l’hi adjudiquen totes les finques de cessió 
obligatòria i gratuïta (sistemes urbanístics) i una part d’una finca amb aprofitament privat pel 
15% de cessió obligatòria de l’aprofitament.  
 
Les finques resultants es valoren sota criteris objectius i generals per a tot el polígon d’actuació 
urbanística, en funció de l’aprofitament urbanístic, d’acord amb els criteris de la legislació 
aplicable en matèria de sòl i valoracions. 
 
L’aprofitament l’integren l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos (articles 37 del text refòs 
de la llei d’urbanisme Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost consolidat amb les modificacions 
introduides per la Llei 3/2012. i el  36 del Reglament LUCat). 
 
Al tractar-se d’un sòl regulat per diferents qualificacions urbanístiques i diferents paràmetres 
d’aprofitament privat, s’ha tingut en compte l’existència de dos usos diferents. Un el comercial 
que inclou habitge vinculat a ell i l’altre l’hoteler. S’ha fixat un valor de mercat igual dels dos 
usos, però tenint en compte que l’ús hoteler és més costòs de construir s’ha fixat un coeficient 
d’homogenització entre ells, atenent a l’establert a la legislació vigent (article 140.2 del 
Reglament LUCat). 
 
Per valorar les finques es té en compte el sostre edificable i els seus coeficients 
d’homogeneïtzació i es quantifiquen en Unitats de Valor (UV).  
 
Resten completament definits als quadres del present document. 
 
S’ha procurat que les parcel·les adjudicades estiguessin situades en un lloc proper al de les 
antigues propietats de les mateixes persones titulars. 
 
Donada la petita dimensió del polígon, i les poques parcel·les resultants, les seves diferències 
de sòl aportat resulta totalment impossible, física i matemàticament, complir aquest objectiu en 
el 100% dels casos. 
 
S’han fet un grup de proindivisos amb propietaris propers entre ells ja sigui per lligams familiars 
o de negoci, i en les taules tot i que s’han tractat indidualment cada propietri si que s’han fet 
sumes dels proindivisos per explicar millor els resultats. 
 
 
6.2 Primera Adjudicació. 
 
En una primera adjudicació s’adjudiquen les finques corresponents a l’administració per estar 
qualificades com sistemes urbanístics i que no tenen aprofitament.  



 
Aquestes finques són: 
 
- R1   Sistema d’equipaments tècnics.        193,80 m2 
 
- R3   Espais Lliures Públics       1.766,05 m2 
 
- R4   Sistema de Comunicacions          8.295,35 m2 
 
- R8   Sistema d’equipaments comunitaris    1.127,81 m2.  
 
 
 
6.3 Segona adjudicació. 
 
Per la segona adjudicació s’inclouen totes les finques que tenen aprofitament urbanístics. 
 
El dret dels propietaris va en funció de la seva aportació, tal i com s’ha definit als criteris 
generals, tenint en compte que: 
 
- A l’ajuntament de Les, com administració actuant, li correspon, el 15% de l’aprofitament tal i 

com estableix el Pla parcial d’aquest sector i la legislació vigent.  
 
Les finques resultants incloses en aquesta segona adjudicació són: 
 
R2-H  1.437,07 M2 
R5-C1    664,11  M2 
R6-C2    745,90  M2 
R7-C3    941,31  M2 
 
 
 
 
No es fan adjudicacions amb un excés superior al 15% del drets (article 139.3 del Reglament 
LUCat). 
 
Al només existir 4 finques resultants ha estat difícil que les adjudicacions s’ajusten molt als 
drets, estant la diferència d’adjudicació més important del 5,77 %, tal i com es reflecteix al 
quadre número 6 d’aquest document. 
 
Les diferències d’adjudicació són objecte de compensació econòmica (article 126.1.e del TR 
LUCat) i es reflecteixen als quadres números 6, 10 i 11. 
 
 
Propietaris sense adjudicació: En els casos en que els drets del propietaris no donen per cobrir 
una parcel·la que reuneixi condicions d’edificació s’indemnitzen en metàl·lic. Això succeeix en 
aquest projecte tan sols amb una propietaria : 
 
- Dolores Puerma Sabi  0,53 % dels drets   20,63 UV 
 
Com s’observa, no s’arriba al 2% dels drets. 
 
Al quadre adjunts número 5, es valoren els drets resultants per Unitat de Valor (UV) amb una 
quantitat de 566,42 €. 
 
Així doncs resulta per aquests propietaris un valor per metre quadrat de sòl aportat tenint en 
compte que l’administració no paga despeses urbanitzadores, de 182,45 €. 
D’aquesta manera, la compensació econòmica en aquest cas que no té adjudicació 
d’aprofitament urbanístic és de  4492,43 €. Si li apliquem un 21 % d’iva puja a la quantitat de 
5.435,84 € 



 
 
7 Finques aportades 
 
Hi ha 9 finques inicials afectades pel present projecte de reparcel·lació. 
 
6 d’elles afectades en la seva totalitat. 
 
3 d’elles afectades parcialment. 
 
Per aquestes últimes es realitza una divisió prèvia, resultant de cadascuna d’elles dues noves 
finques: 
 
- la primera, denominada sempre amb l’epígraf .1 (15.1,9.1, 7.1) correspon a la part de la 

finca original que està inclosa dins l’àmbit de la reparcel·lació. 
- La segona, denominada sempre amb l’epígraf .2  (15.2, 9.2, 7.2,) correspon a la part de la 

finca original que està fora de l’àmbit de la reparcel·lació. 
 
Al plànol número 2  estan topografiades totes les finques aportades. 
 
 
 

Finca A1 
 
Descripció registra: Rustica. Un prat anomenat Escamun d’extensió seixanta cinc àrees, 

dotze centiàries. Llinda al nord amb Casimiro Boya España, Sud Antonio 
Ané Carrera,  est carretera N 230 i a l’oest amb Irene Boya Carrera. 

 
Forma:              Irregular 
 
Superfície real:           2.500,10 m2 
 
Superfície cadastral:   3.182 m2 
 
Límits:                          Est:  carretera N 230 

Oest:  germans de José M Ané Capblanch, serveis Garona, José M         
Ané Aunos, i Hipolito Cruces Socasau. 

            Nord:  José L Boya González 
            Sud:  José M Ané Anunós i Nieves Verde Santos. 

  
Titular:             Baldomero Rodes Ané 41092423W i Núria Rodes Ané 41093648P.  
 
Càrregues:  Lliure de càrregues 
 
Inscripció:  Finca 1961, Tom 636, llibre 36 de Les, foli 136  
 
Referencia cadastral:  25152A0020000110000WP 
 
Parcel.la :   11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finca A2 
 
Descripció registral: Rústica. Terra denominada Escamun, sita al terme municipal de la Vila  

de Les. Extenció superficial de 9 galins equivalents a 19 àrees i 44 
centiàries. Llindant dita terra, a orient amb camí públic, a migdia amb 
prat del venedor Francesc Barés Sabinach, a Ponent amb prat del 
mateix venedor igual que al nord. 

 
Forma:              Força rectangular 
 
Superfície real:           485,80 m2 
 
Superfície cadastral:   583,00 m2 
 
Límits:                          Est:  Baldomero Rodes Ané i Nuria Rodes Ané 

Oest:  Camí públic 
            Nord:  Servicios Garona 1001 s.l. 
            Sud:  José M Ané Anunós i Nieves Verde Santos. 

  
Titular:              José Ane Capblanch i Teresa Capblanch Ane (usufructuaria) 
 
Càrregues: Hipoteca, segons consta en la inscripció de 13 gallins, equivalents a 25 

árees i vuit centiarees, estan hipotecades a favor de Francisco Ademá i 
Aunos, en seguretat de 7,69 euros de la seva dot, segons inscripció 3 
de la finca 61 de Les. 

 
Inscripció:  Finca 933, Tom 135, llibre 11 Les foli 203  
 
Referencia cadastral:  25152A0020000140000WF 
 
Parcel.la :   14 
 

Finca A3.1 
 
Descripció registral: Rústica. Erm sita a terme municipal de Les, de superfície tretze àrees, 

Llinda al nord amb hereus de Jose Ane Busquet, a sud amb camí public 
de Clamadun a l’est amb Antonio Ane Carrera i a l’Oest amb el mateix 
camí de Clamadun. 

Forma:              Irregular 
 
Superfície real:            584,94 m2 ( dins de l’àmbit) 
 
Superfície cadastral:    2013,00 m2 
 
Límits:                        Est: Part de la mateixa finca que es segrega. José M Ané Aunos i   

Nieves Verde Santos 
           Oest:  Camí públic de Clamadun 
            Nord:  Germans de José Ané Capblanch 
            Sud:  Camí públic de Clamadun 

 
Titular:              José M Ané Aunos i Nieves Verde Santos. DNI 41094043 i 3069106 
 
Càrregues:  Lliure de carregues. 
 
Inscripció:  Finca 1946, Tom 330, llibre 25 Les foli 171 
 
Referencia cadastral:  25152A0020005190000WF 
Parcel.la :   15 



Finca A4 
 
Descripció registral: Rústica. Una terra anomenada Escamun, al terme municipal de 

Les.Partida del nom, extensió superfícial vuit árees, seixanta i quatre 
centiàrees, llinda a l’Orient amb terra de José Capblanch , migdia amb 
terra de dit Ané, Ponent amb camí veinal i Nord amb prats de Josep Ané 
Capblanch i Manuel Ané Puig.   

 
Forma:              Irregular 
 
Superfície real:            820,80 m2 
 
Superfície cadastral:    797 m2 
 
Límits:                         Est:  Baldomero Rodes i  Nuria Rodes Ané 

           Oest:  Camí públic 
            Nord:  José M Ané Aunós 
            Sud:  Germans de José Ané Capblanch. 

 
Titular:              Servicios Garona 1001 s.l. Cif: B - 60859154 
 
Càrregues:  Lliure de carregues. 
 
Inscripció:  Finca 1598, Tom 569, llibre 33  foli 107  
 
Referencia cadastral:  25152A0020000130000WT 
 
Parcel.la :   13 
 

Finca A5 
 
Descripció registral: Rústica. Anomenada Escamun, sita al terme de Les. Detinat a prat, de 

extensió quaranta vuit àrees, vuitanta quatre centiàrees. Llinda al Nord 
amb Delfina Bares i José Ané, a l’est amb José Ané, al migdia amb 
Francesc Peremartí i a l’oest amb camí públic.   

 
Forma:              Irregular 
 
Superfície real:            4.005,05 m2 
 
Superfície cadastral:    3.130 m2 
 
Límits:                          Est:  Baldomero Rodes i  Nuria Rodes Ané 

           Oest:  Camí públic 
            Nord:  Hipolito Cruces Socasau 
            Sud:  Servicios Garona. 

  
 
Titular:              José M Ané Aunos. 41094043 N 
 
Càrregues:  Lliure de carregues. 
 
Inscripció:  Finca 1926, Tom 332, llibre 25  foli 128  
 
Referencia cadastral:  25152A0020004580000WL 
 
Parcel.la :   458 
 



 

Finca A6 
 
Descripció registral: Rústica. Terra anomenada Escamun, sita a Les, de superfície siscents 

quaranta nou metres quadrats. Llinda al Nord amb Casimiro Boya 
España, finca 1051, a l’est amb carretera nacional, al sud amb terra de 
José Ané Busquets i a l’oest amb Casimiro Boya España.   

 
Forma:              trapezoidal 
 
Superfície real:            833,15 m2 
 
Superfície cadastral:    649 m2 
 
Límits:                          Est:  Carrertera Nacional 

           Oest:  Hipolito Cruces Socasau 
            Nord:  José Luis Boya 
            Sud:  Baldomero Rodes Ané i Nuria Rodes Ané. 

 
Titular:              José Luis Boya Gonzalez.  
 
Càrregues:  Lliure de carregues. 
 
Inscripció:  Finca 1652, Tom 672, llibre 39  foli 94  
 
Referencia cadastral:  25152A0020004660000WK 
 
Parcel.la :   466 
 
 

Finca A7 
 
Descripció: Rústica. Terra anomenada Escamun, sita a Les, d’extenció quatre-cents 

cinquanta-vuit metres quadrats. Llinda al Nord amb Ernesto Becerro, a 
l’est amb carrertera Nacional, al sud amn Casimiro Boya i a l’oest amb 
Casimiro Boya España.   

 
Forma:              trapezoidal 
 
Superfície real:            710,15 m2 
 
Superfície cadastral:    458 m2 
 
Límits:                          Est:  Carrertera Nacional 

           Oest:  Hipolito Cruces Socasau 
            Nord:  Hipolito Cruces Socasau 
            Sud:  José Luis Boya 

 
Titular:              José Luis Boya Gonzalez.  
 
Càrregues:  Lliure de carregues. 
 
Inscripció:  Finca 1051, Tom 672, llibre 39  foli 92 
 
Referencia cadastral:  25152A0020000100000WQ 
 
Parcel.la :   10 
 
 



 

Finca A8.1 
 
Descripció: Rústica. En la partida de Escamun, termino de Les, compusada de prado 

i campo. Amb una superfície de una hectárea, dos áreas i tres 
centiáreas.  Llinda al Nord amb Francisco Sabi Subirà i Francisco 
Carrera Medán, al sud amb Delfina Barés a l’est amb els mateixos i 
Antonio Vilamitjana i oest amb la carretera.    

 
Forma:              irregular 
 
Superfície real :            5.158 m2 (dins de l’àmbit) 
 
Superfície cadastral:    9.344 m2 (165 m2 construit) 
 
Límits:                          Est:  Carrertera Nacional 

           Oest:  camí public 
            Nord:  Dolores Puerma 
            Sud:  José Luis Boya Gonzalez i José Maria Ané Aunos 

  
Titular:  Hipolito Cristobal Cruces Socasau i Pilar Marques Marques. 46110804J 

i 41095483-A 
 
Càrregues:  Lliure de carregues. 
 
Inscripció:  Finca 1766, Tom 445, llibre 29  foli 150 
 
Referencia cadastral:  25152A0020000090000WL 
 
Parcel.la :   9 
 

Finca A9.1 
 
Descripció: Rústica. Reste de un prat anomenat Escamun, sito en  terme de Les 

(Lleida), d’extensió superficial una hectaria, divuit arees i seixanta 
centiaries. Llinda a Orient amb camí públic, i en part de prat de Felipe 
Busquet, a migdia amb prats de Ernest Becerro i Francisco Carrera, a 
Ponent amb prats de Jose Antonio Landa i Mario Busquet i al nord amb 
prat de Pablo Puyol.    

 
Forma:              irregular 
 
Superfície real :            95,60 m2 (dins de l’àmbit) 
 
Superfície cadastral:    13.059 m2  
 
Límits:                          Est:  Carrertera Nacional 

           Oest:  camí public 
            Nord:  Pablo Puyol 
            Sud:  Hipolito Cruces Socasau 

Titular:  Dolores Puerma Sabi. 41094037 Y 
 
Càrregues:  Lliure de carregues. 
 
Inscripció:  Finca 921, Tom 135, llibre 11  foli 146 
 
Referencia cadastral:  25152A0020000070000WQ 
 
Parcel.la :   7 



 
8 Finques resultants 
 
Hi ha 8 finques resultants. 4 d’elles són sistemes urbanistics públiques, i les 4 restants són 
zones d’aprofitament privat. 
 
Primera adjudicació: Les finques corresponents a la cessió de sistemes a l’administració 
pública, en aquest cas a l’Ajuntament de Les. Aquestes són la R1, R3, R4 i R8. 
 

Finca resultant: R1  
 
Descripció: 
Urbana.  
Parcel.la anomenada R1 al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte de 
reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: Irregular. Dos dels seus 3 costats formen angle recte, l’altre és corb. 
 
Limit: Est: Via pública 
         Oest: Camí públic  
         Nord: Finca R2-H de José Ané Aunos i Nieves Verde. 
         Sud: Camí public. 
          
Superfície de sòl:    193,80 m2 
 
Qualificació urbanística:   Sistema de reserva d’espais técnics 
 
Titular: Ajuntament de Les. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants.  

 

Finca resultant: R3  
 
Descripció: 
 
Urbana.  
Parcel.la anomenada R3 al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte de 
reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: Irregular. Dos dels seus costats formen angle recte. 
 
Limit: Est: Finca R5-C1 adjudicada a Baldomero Rodes Ané i Nuria Rodes Ané i 

Hnos de José Ané Capblanch, amb finca R6-C2 adjudicada a José 
Boya González i Ajuntament de Les i amb finca R7-C3 adjudicat a 
Hipolito Cruces Socasau. 

         Oest: Camí públic  
         Nord: Finca 9.2 Hipolito Cruces Socasau. 
         Sud: Finca R2-H de José Ané Aunos i Nieves Verde. 
  
Superfície de sòl:    1.766,06 m2 
Qualificació urbanística:   Sistema d’espais lliure públic. 
Titular: Ajuntament de Les. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants.  



Finca resultant: R4  
 
Descripció: 
Urbana.  
Parcel.la anomenada R4 al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte de 
reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: Irregular.  
 
Limit: Est: Carretera Nacional. 

         Oest: Finca R1, Ajuntament de Les, Finca R2-H adjudicada a José M Ané      
Aunós i Nieves Verde Santos. Finca R5-C1 adjudicada a Baldomero 
Rodes Ané i Nuria Rodes Ané i Hnos de José Ané Capblanch, amb 
finca R6-C2 adjudicada a José Boya González i Ajuntament de Les i 
amb finca R7-C3 adjudicat a Hipolito Cruces Socasau. Finca R8 
Ajuntament de Les, finca 9.2 de Hipolito Cruces. 

         Nord: Finca 9.2 Hipolito Cruces Socasau i 7.2 de Dolores Puerma Sabi. 
         Sud: camí públic i finca 458.2 de José M Ané Aunos. 
  
Superfície de sòl:    8.295,35 m2 
 
Qualificació urbanística:   Sistema de comunicacions i de reserva de vial. 
 
Titular: Ajuntament de Les. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants.  

 

Finca resultant: R8 
 
Descripció: 
 
Urbana.  
Parcel.la anomenada R8 al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte de 
reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: Irregular. Amb dos dels seus costats amb angle recte.  
 
Limit:  Est: Finca R4, Ajuntament de Les. 

         Oest: Finca 9.2 Hipolito Cruces. 
          Nord: Finca 9.2 Hipolito Cruces Socasau i R4 Ajuntament de Les. 
            Sud: Finca R7-C3 adjudicat a Hipolito Cruces Socasau.  
 
Superfície de sòl:    1.150 m2 
 
Qualificació urbanística:   Sistema de equipaments. 
 
Titular: Ajuntament de Les. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants. Es 
constitueix una servitut de pas cap a la resta de finca de Hipolito Cruces Socasau 9.2.  

 
 
 
 



 
Segona Adjudicació: Finques resultants amb aprofitament urbanístic: 

 
Al Pla parcial de Escamun Cat queda definida l’edificabilitat i us de cada àmbit del Pla. El sòl 
lliure privat de cada parcel.la tenint en compte que a l’ús principal que és el comercial no té una 
utilitat evident no s’ha valorat. La distribució de l’edificabilitat i us de cadascuna de les finques 
resultants amb aprofitament urbanístic que estableix el present projecte és la següent: 
 

 
Finca resultant: R2-H 
 
Descripció: 
 
Urbana.  
Parcel.la anomenada R2-h al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte de 
reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: Irregular amb dos costats paral.lels, un de perpendicular a aquests, la resta és 
irregular. 
 
Limit: Est: Via pública 
         Oest: Camí públic  
         Nord: Zona verda pública 
         Sud: Finca pública de sistema de reserves d’espais tècnics. 
         
 
Superfície de sòl:    1.437,07 m2 
 
Qualificació urbanística: 
 
Sostre assignat pel PP i Projecte de Reparcel·lació: 
 
Sostre màxim resultant:   1.800,00 m2 
 
Us : hoteler 
 
Titular: 
 
Adjudicat amb proindivis a José M Ané Aunós i Nieves Verde Santos amb un 
percentatge conjunt del 11,00 % de la propietatt de la finca resultant, a servicios Garona 
amb un 15% de la propietat i José M Ané Aunos amb un percentatge del 74% de la 
propietat . 
 
Càrregues: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants.  
Resta afecte al pagament de 343.432,03 € més l’Iva que en resulti, en concepte de 
càrrega urbanitzadora, tal com estableix el compte de liquidació provisional. Així mateix, 
aquesta quantitat queda afecte al pagament del saldo corresponent resultant del compte 
de líquidació definitiva, que en el seu moment es determinarà, de conformitat amb el que 
estableix l’article 154.2 del decret 395/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei d’urbanisme. 
No s’inclou aquí els saldos resultants per indenitzacions i diferències d’adjudicació, que 
corresponen als propietàris i que no són inherents a les finques resultants. Aquestos es 
refecteixen al saldo de liquidació, per propietari, del compte de liquidació provisional. 
 



Finca resultant: R5-C1 
 
 
Descripció: 
 
Urbana.  
Parcel.la anomenada R5-C1 al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte 
de reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: rectangular 
 
Limit: Est: Via pública. 
         Oest: Zona verda pública. 
         Nord: Finca R6-C2 adjudicada a José Boya González i a l’Ajuntament de Les. 

Sud: Via pública i finca R2-h adjudicada a José M Ané Aunós i Nieves Verde 
Santos, a servicios Garona i José M Ané Aunos.  

         
 
Superfície de sòl:    664,11 m2 
 
 
Qualificació urbanística: 
 
Sostre assignat pel PP i Projecte de Reparcel·lació: 
 
Sostre màxim resultant:   910  m2 
 
Us : comercial : petits establiments comercials 650 m2 
       1 vivenda de VPO vinculada al comerç 130 m2 
      1 vivenda lliure vinculada al comerç              130 m2 
 
 
 
Titular: 
 
Adjudicat amb proindivis a Baldomero Rodes Ané i Nuria Rodes Ané amb un 
percentatge conjunt del 83,73 % i a Hdos de josé Ané Capblanch amb un 16,27%. 
  
Càrregues: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants.  
Resta afecte al pagament de   282.297,20 € més l’Iva que en resulti, en concepte de 
càrrega urbanitzadora, tal com estableix el compte de liquidació provisional. Així mateix , 
aquesta quantitat queda afecte al pagament del saldo corresponent resultant del compte 
de líquidació definitiva, que en el seu moment es determinarà, de conformitat amb el que 
estableix l’article 154.2 del decret 395/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei d’urbanisme. 
 
No s’inclou aquí els saldos resultants per indenitzacions i diferències d’adjudicació, que 
corresponen als propietàris i que no són inherents a les finques resultants. Aquestos es 
refecteixen al saldo de liquidació, per propietari, del compte de liquidació provisional. 
 
 
 
 
 



Finca resultant: R6-C2 
 
 
Descripció: 
 
Urbana.  
Parcel.la anomenada R6-C2 al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte 
de reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: rectangular 
 
Limit: Est: Via pública 
         Oest: Zona verda pública 
         Nord: Finca R7-C3 adjudicada a Hipolito Cruces Socasau 

Sud: Finca R5-C1 adjudicada a Baldomero Rodes Ané i Nuria Rodes Ané i a 
Hnos de José Ané Capblanch 

 
 

Superfície de sòl:    745,90 m2 
 
 
Qualificació urbanística: 
 
Sostre assignat pel PP i Projecte de Reparcel·lació: 
 
Sostre màxim resultant:   910  m2 
 
Us : comercial : petits establiments comercials 650 m2 
       1 vivenda concertada vinculada al comerç 130 m2 
      1 vivenda lliure vinculada al comerç              130 m2 
 
 
 
Titular: 
 
Adjudicat amb proindivis a José Luis Boya González amb un percentatge del 36,42 % i 
a l’Ajuntament de Les amb un 63,58%. 
   
Càrregues: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants.  
Resta afecte al pagament de 102.818,00 € més l’Iva que en resulti, en concepte de 
càrrega urbanitzadora, tal com estableix el compte de liquidació provisional. Aquesta 
càrrega correspon únicament a José Boya González, donc l’administració queda lluire de 
la càrrega urbanitzadora segons la Llei de urbanisme vigent. Així mateix , aquesta 
quantitat queda afecte al pagament del saldo corresponent resultant del compte de 
líquidació definitiva, que en el seu moment es determinarà, de conformitat amb el que 
estableix l’article 154.2 del decret 395/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei d’urbanisme. 
 
No s’inclou aquí els saldos resultants per indenitzacions i diferències d’adjudicació, que 
corresponen als propietàris i que no són inherents a les finques resultants. Aquestos es 
refecteixen al saldo de liquidació, per propietari, del compte de liquidació provisional. 
 
 
 



 

Finca resultant: R7-C3 
 
 
Descripció: 
 
Urbana.  
 
Parcel.la anomenada R7-C3 al plánol d’adjudicació de parcel.les resultants del Projecte 
de reparcel.lació del Pla Parcial Escamun cat, al municipi de Les. Val d’Aran. 
 
Forma: rectangular, amb una cantonada roma. 
 
Limit: Est: Via pública 
         Oest: Zona verda pública 

Nord: Finca R8 pública qualificada d’equipaments. I amb la finca 9.2 del 
mateix Hipolito Cruces Socasau 

Sud: Finca R6-C2 adjudicada a José Luis Boya González i a l’Ajuntamnet de 
Les. 

 
 

Superfície de sòl:    941,31 m2 
 
 
Qualificació urbanística: 
 
Sostre assignat pel PP i Projecte de Reparcel·lació: 
 
Sostre màxim resultant:   930  m2 
 
Us : comercial:establiments comercials singulars  800 m2 
      1 vivenda lliure vinculada al comerç              130 m2 
 
 
 
 
Titular: 
 
Adjudicat a Hipolito Cruces Socasau amb un percentatge del 100 %  
 
 
Càrregues: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens, així com arrendetaris i ocupants.  
 
Resta afecte al pagament de 288.501,53 € més l’Iva que en resulti, en concepte de 
càrrega urbanitzadora, tal com estableix el compte de liquidació provisional. Així mateix, 
aquesta quantitat queda afecte al pagament del saldo corresponent resultant del compte 
de líquidació definitiva, que en el seu moment es determinarà, de conformitat amb el que 
estableix l’article 154.2 del decret 395/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei d’urbanisme. 
 
No s’inclou aquí els saldos resultants per indenitzacions i diferències d’adjudicació, que 
corresponen als propietàris i que no són inherents a les finques resultants. Aquestos es 
refecteixen al saldo de liquidació, per propietari, del compte de liquidació provisional. 
 



 
 

9 Indemnitzacions 
 
D’acord amb l’article 120.1 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010) consolidat amb 
les modificacions introduides per la Llei 3/2012, el Projecte de reparcel·lació ha de tenir en 
compte les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que no es puguin conservar, 
a més de les càrregues incompatibles amb l’execució del planejament i que, per raó, s’hauran 
d’enderrocar, eliminar o cancel·lar, així com, si s’escau, les indemnitzacions per trasllat 
d’ocupants; valorant-se amb independència del sòl i abonant-se el seu import als propietaris 
interessats, amb càrrec al projecte, en concepte de despeses d’urbanització. 
 
En aquest cas no hi ha trasllat d’ocupants però sí bens indemnitzables. 
Aquest es valoren als quadros d’aquest Document 1. Les valoracions s’han pres de les 
valoracions de cada fitxa cadastral. 
 
 
10 El compte de liquidació provisional 
 
En el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació – quadre número 11 d’aquest 
Document 1 – s’especifica la responsabilitat que correspon a cada propietari, per raó de les 
despeses d’urbanització i d’altres, d’acord amb l’establert a l’article 149 del Reglament i 120 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
11 Efectes de l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació. 
 
11.1 Efectes jurídics-reals. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació produirà els efectes següents: 
 
A) Subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues per les  noves parcel·les, sempre 
que quedi clarament establerta la correspondència entre les unes i les altres. 
 
Quan s’opera la subrogació real, les titularitats existents sobre les antigues finques resten 
referides, sense solució de continuïtat, a les correlatives finques resultants adjudicades en el 
seu mateix estat i condicions, sens perjudici de l’extinció dels drets i càrregues que resultin 
incompatibles amb el planejament. 
 
Quan no ni hagi una exacta correspondència entre les finques adjudicades i les antigues, 
l’acord constituirà un títol d’adquisició originaria a favor dels adjudicataris i aquest rebran la 
plena propietat d’aquelles, lliure de tota càrrega que no es derivi del propi acord. 
 
Aquesta mateixa regla s’aplicarà en els casos d’adjudicacions pro indivís o amb modificació 
substancial de les condicions de la primitiva titularitat. 
 
En els casos de subrogació real, si existissin drets o càrregues que s’estimin incompatibles 
amb el planejament, l’acord de reparcel·lació ho haurà de declarar així, i fixar la indemnització 
corresponent. 
 
Quan es tracti de finques sobre les quals no operi el principi de subrogació real, l’extinció dels 
drets i càrregues es produirà per virtut de l’acord de reparcel·lació. 
 
Cessió al municipi, en ple domini i lliure de càrregues, de tots els terrenys que siguin de cessió 
obligatòria segons el planejament, per a la seva incorporació al Patrimoni municipal del Sòl o la 
seva afectació als usos previstos en el mateix. 
 
B) Afectació real de les parcel·les adjudicades al pagament de les despeses 
d’urbanització: En la inscripció registral de les finques de resultat subjectes a afecció es farà 
constar, d’acord amb l´establert a l’article 19 del reglament Hipotecari Urbanístic, el següent: 



 
a.- El saldo del compte de liquidació del projecte de reparcel·lació aprovat que a cada 
una resti afecta.  
b.- L’import que correspongui en el saldo del compte de liquidació provisional de la 
reparcel·lació. 
c.- La quota de participació que se’ls atribueixi en el pagament de la liquidació definitiva 
per les despeses d’urbanització i les altres del projecte, sens perjudici de la compensació 
procedent per raó de les indemnitzacions que poguessin tenir lloc. 
 

Aquesta afecció s’inscriurà en el Registre de la Propietat, serà preferent a qualsevol d’altra i a 
totes les hipoteques i càrregues anteriors, excepte als crèdits a favor de l´ Estat a que es 
refereix l’article 73 de la Llei General Tributaria i els altres tributaris a favor de l’Estat i de la 
Generalitat, que estiguin vençuts i no satisfets i que constessin en el Registre abans de 
practicar-ne l’afecció en qüestió. 
 
L’afecció podrà ser cancel·lada a instància de qualsevol dels titulars del domini o d’altres drets 
subjectes a aquesta, tot acompanyant una certificació de l’òrgan actuant expressiva d’estar 
pagat el compte de liquidació definitiva referent a la finca de que es tracti. 

 
C) Gaudi de les excepcions tributàries establertes per la legislació aplicable. 
 
11.2 Efectes econòmics. 
 
Les partides que comprenguin el compte de liquidació provisional per a cada interessat 
restaran compensats quan fossin de signe diferent, essent exigibles únicament els saldos 
resultants. 
 
Els saldos del compte de liquidació del projecte es consideraran provisionals fins que no 
s’aprovi la liquidació definitiva de la reparcel·lació. 
 
A tots els efectes, es considera que les quotes resultants del compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació son deutes líquids i exigibles existents entre cada un dels interessats i 
l’administració actuant. En cas de manca de pagament, procedeix la via de constrenyiment. 
 
Quan les circumstàncies ho aconsellin, es podran acordar els ajornaments o fraccionaments de 
pagament que estimi procedents, sempre que no ho impedeixin d’altres normes generals o 
imperatives. 
 
La liquidació definitiva de la reparcel·lació es redactarà quan conclogui la urbanització de la 
unitat reparcel.lable i, en tot cas, abans que transcorrin cinc anys des de l’acord aprovatori de 
la reparcel·lació i serà tramitada de la mateixa forma que el projecte de Reparcel·lació, amb 
audiència de les persones interessades, sense que, però sigui necessari el seu sometiment a 
informació pública (art. 162 del reglament). 
 
En la seva formulació es tindran en compte les càrregues i despeses posteriors a l’aprovació 
del projecte, errades detectades també posteriorment i que no hagin ja estat objecte d’un 
expedient d’operacions jurídiques complementàries a l’empresa de l’article 168 del Reglament 
del TR LUCat, i les rectificacions imposades per resolucions administratives o judicials 
posteriors. 
 
Tindrà exclusivament efectes econòmics i no podrà afectar la titularitat real sobre els terrenys. 
 
Si amb posterioritat a la liquidació definitiva es produeixen noves resolucions, administratives o 
judicials, amb efecte sobre els interessos econòmics dels afectats, l’execució d’aquestes 
s’haurà de produir en un expedient nou i diferent. 
 
 
 
 
 



 
 
12 Formalització i inscripció de la reparcel·lació en el Registre de la 
Propietat 
 
L’ajuntament de Les, d’acord amb l’establert a l’article 119 del Text refòs de la Llei d’urbanisme 
dl1/2010consolidat amb la Llei 3/2012, un cop ferm en via administrativa l’acord de l’aprovació 
definitiva del projecte de reparcel·lació, n’expedirà una certificació, d’acord amb el que estableix 
la legislació hipotecaria, amb vista a la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat, 
amb el contingut establert a l’article 152 del Reglament del TR LUCat. 
 
 
Desembre del 2014. 
Marta Bunyesch Martimpé, arquitecte. 
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