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EXPEDIENT 2_2018. 
 
ESTABLIMENT DE POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PER A L’EQUIDISTRIBUCIÓ DE 
CÀRREGUES I BENEFICIS A EFECTES CESSIÓ VIALS A ARRÒS. 
 
PAU 3 – CARRÈR DETH PILAR. 
 
 
 
DOCUMENT UNITARI. 



 

 
 
Ajuntament de  
Vielha e Mijaran 
 
 
 

 
 

 Pàgina 2 de 9 
 
 

1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
1.1 Planejament vigent 
 
El Planejament urbanístic vigent a Vielha e Mijaran, - Normes subsidiàries de planejament de la Val 
d’Aran, aprovades el 18.1.1982, publicades el 31.3.1982 i consolidades amb les modificacions 
vigents NNSS.VA; les quals supleixen les determinacions i normes de planejament urbanístic 
general que correspondrien a un pla d’ordenació urbanística municipal, aplicable a Vielha e Mijaran 
-  estableix per una part dels terrenys ubicats al carrer deth Pilar d’Arròs la classificació de Sòl Urbà 
i la qualificació de sistema viari. 
 
Aquests terrenys, inclosos segons cadastre a la finca amb referència cadastral 6844805CH1364S, 
no han estat obtinguts per l’Ajuntament tot i ja haver-se materialitzat la major part de l’aprofitament 
de les finques que hi fan façana. El planejament no inclou els terrenys en cap àmbit de gestió, i en 
conseqüència no estableix el sistema d’actuació per a l’obtenció dels terrenys. 
 
Documentació gràfica  NNSS.VA, 1982: 

 
 
1.2 Obtenció dels terrenys qualificats de vial. Ocupació directa / Establiment de polígon d’actuació 
urbanística. 
 
L’article 23.1 NNSS.VA, relatiu a les cessions gratuïtes determina: 
En sòl urbà, els sòls destinats als sistemes locals següents: vials, parcs i jardins i centres d'EGB, 
seran de cessió gratuïta i obligatòria en els termes i amb les modalitats previstes en l'article 83 de 
la Llei del Sòl...”  
 
D’acord amb l’article 31.2.b) RLUC (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme), els terrenys urbans, no inclosos en sectors ni en polígons 
d'actuació urbanística, que estan destinats en part a vialitat objecte de cessió obligatòria i gratuïta 
pel fet que aquesta cessió és necessària per a que la resta del sòl adquireixi la condició de solar i 
es pugui construir d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic; tenen la condició de 
sòl urbà no consolidat. 
 
Aquests terrenys urbans amb la condició de no consolidat, que no estan en sectors subjectes a un 
pla de millora urbana ni en polígons d'actuació urbanística; d’acord amb els articles 44.2 TRLUC 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
actualitzat i vigent) i 40.3.a) RLUC, tenen el deure de cedir gratuïtament a l'ajuntament, de manera 
prèvia a l'edificació, la part dels terrenys destinada a carrers o qualsevol altre tipus de via del 
sistema urbanístic de comunicacions o a llurs ampliacions, sempre que aquesta cessió sigui 
necessària per a que la resta del sòl adquireixi la condició de solar i es pugui construir d'acord amb 
les determinacions del planejament urbanístic general.  
 
Segons l’article 29 TRLUC, d’entre els requisits per a la consideració de solar aplicable a terrenys 
classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació segons llur qualificació urbanística; hi 
ha el que, per edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista 
a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.  
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La formalització de les cessions de sòl obligatòries i gratuïtes no incloses en sectors o polígons; és 
a dir, quan afecten a actuacions aïllades, les quals es poden dur a terme mitjançant l'expropiació 
forçosa, l'ocupació directa (forma anticipada a la gestió integrada) i també a iniciativa de les 
persones propietàries, especialment en els supòsits d'edificació prèvia cessió de terrenys destinats 
a vialitat segons disposa l’article 121.2 RLUC; es preveuen als articles 29 i ss. del RD 1093/1997 
que aprova les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre 
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. S’interpreta que entre 
aquestes, hi ha les que fan referència al deure de cessió previst als articles 44.2 TRLUC i 40.3.a) 
RLUC, les quals hauran de ser sempre lliures de càrregues, excepte que la pròpia legislació 
urbanística prevegi una altra cosa. 
 
L’acord dels titulars registrals amb l’administració, formalitzat en acta administrativa o en escriptura 
pública, serà suficient per inscriure la cessió. Tant en el cas d’acta administrativa com d’escriptura 
pública, es podran efectuar les segregacions o modificacions hipotecàries que siguin necessàries. 
 
Aquesta possibilitat es contempla a l’article 124 RLUC, en allò relatiu a la cessió de terrenys 
destinats a la xarxa viària, indicant també que si per fer-la s’han de regularitzar les finques o en un 
mateix tram de carrer es produeixen diferències relatives d’aprofitament: “... les persones 
propietàries poden sol·licitar la delimitació d'un polígon d'actuació urbanística, als efectes de 
formular el conseqüent projecte de reparcel·lació, quan sigui necessari per a la regularització de 
finques o quan en un mateix tram de carrer les diferències relatives d'aprofitament derivades de 
l'afectació viària resultin superiors al 15%. L’article 118.6 TRLUC preveu la delimitació de polígons 
d'actuació urbanística que sigui necessària per a la cessió de terrenys per a carrers i vies, la qual 
es pot efectuar d'acord amb el que defineix l'article 119 TRLUC. 
 
S'entén per ocupació directa, l'obtenció de terrenys que, essent afectats pel planejament urbanístic 
a qualsevol tipus de sistema urbanístic, general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al 
domini públic, i per tant es pot tramitar a partir de l’aprovació definitiva del planejament (article 
156.1 TRLUC), per la qual és necessari: 
 

-Justificar-ne la necessitat. 
-Observar el principi de publicitat. 
-Notificar-ho individualment a les persones afectades. 
-Atorgar-ne l'acta d'ocupació i certificar-ne el contingut, amb l'aplicació de les determinacions 
de la legislació hipotecària sobre aquesta matèria.  
 

L’aprovació definitiva del planejament implica la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys destinats a sistemes urbanístics de caràcter públic (article 109.1 TRLUC) 
als qual se’ls hi atribueixen unes obligacions d’acord amb la funció social que exerceixen, 
l’incompliment de les quals poden constituir supòsits amb què se’n legitimi l’expropiació per raons 
urbanístiques segons s’indica en l’article 110 TRLUC. 
 
L’article 215 RLUC especifica el procediment de l’ocupació directe establint en l’apartat 7 que 
l’aprovació de la necessitat de l’ocupació directa implica la declaració d’urgència de l’ocupació dels 
béns i drets afectats. S’interpreta que és el procediment en el supòsit d’una ocupació directa 
anticipada que ve a substituir les anomenades cessions anticipades regulades a l’article 40 del 
D303/1997, derogat pel RLUC, la finalitat del qual és avançar les cessions obligatòries que el 
planejament vigent destina en concepte de sistemes urbanístics públics en aquells sectors en què 
es preveu una gestió integrada pel sistema de reparcel·lació. 
 
La ocupació directe per incompliment de l’obligació de cessió en zones consolidades, es possible i 
està prevista a l’art. 30.2 del RD 1093/1997, i a l’art. 131.6 TRLUC. Per tant, l’administració actuant, 
sense consentiment del titular registral, pot inscriure al seu favor les superfícies de cessió 
obligatòria delimitades per instruments de planejament dirigits a regularitzar o legalitzar terrenys en 
els quals l’edificació permesa pel Pla estigui totalment consolidada (aquest últim requisit no és 
necessari quan es tracta de parcel·lacions existents adaptades al planejament segons disposa l’art. 
131.6 TRLUC: “En cas que la part promotora o els propietaris o propietàries inicials dels terrenys 
incompleixin les cessions obligatòries definides pels instruments de planejament i delimitades per 
regularitzar o legalitzar parcel·lacions ja existents, les cessions es poden inscriure en el Registre de 
la Propietat a favor de l'administració competent sense consentiment de la persona que en sigui 
titular registral, mitjançant la documentació determinada per la legislació hipotecària.”) 
 



 

 
 
Ajuntament de  
Vielha e Mijaran 
 
 
 

 
 

 Pàgina 4 de 9 
 
 

D’acord amb l’article 31 del RD 1093/1997, aquesta inscripció es pot efectuar mitjançant certificació 
en la qual hi consti: 
 

-Resolució que va acordar l’ocupació de les finques que s’han de cedir i ocupar, especificant 
el seu destí d’acord amb el Pla. 
-Que l’expedient previ a la resolució s’ha notificat als titulars registrals de les finques 
afectades, i que se’ls ha concedit un termini no inferior a 30 dies per sol·licitar la tramitació 
del projecte de reparcel·lació, si és el cas. 
-Si no procedeix la tramitació de l’expedient de reparcel·lació, la justificació d’aquest fet per 
haver-se consolidat totalment l’edificació permesa o legalitzada pel planejament que exigeix 
la cessió. 
-Que la resolució no es susceptible de recurs administratiu ni jurisdiccional. 

 
Pel que fa a la als terrenys amb qualificació de vial objecte d’aquest document, la seva obtenció en 
la condició de sistema viari definida pel planejament suposa clarament beneficis per les dues 
finques que hi fan façana aportant-li la possibilitat d’accés, il·luminació i ventilació, mentre que totes 
les càrregues de cessió corresponen a una única finca. Per aquest motiu és considera adequada la 
tramitació de l’expedient per definir el polígon per a la equidistribució establint la gestió pel sistema 
de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, en lloc de l’ocupació directa deixant a expenses del 
requeriment de l’establiment del polígon per alguna de les parts. 
 
D’acord amb les determinacions de la legislació urbanística d’aplicació i en concret del article 
7,42,117,118 i 124 del  DL 1/2010 Text Refós de la Llei d’urbanisme cal respectar l’equidistribució 
de beneficis i càrregues en l’actuació urbanística. Aquesta equidistribució quan no es tracta d’una 
actuació aïllada requereix de la definició d’un Polígon d’actuació urbanística. Amb l’objecte de 
garantir aquest equilibri s’escau la delimitació d’un polígon a aquests efectes, evitant així aplicar la 
càrrega exclusivament sobre una finca quan els beneficis són sobre diverses. 
 
1.3 Finques a incloure en el polígon 
 
D’acord amb la informació cadastral disponible i ateses les determinacions del planejament i les 
certificacions registrals, es considera que les finques cadastrals que s’escau incorporar al polígon 
són: 
 
Finca1: 6844805CH1364S Finca 2: 6844806CH1364S 

 
 
 
Per a la definició del poligon s’ha realitzat la transposició de les descripcions registrals, veure 
annex1, sobre plànol topogràfic a escala 1/1000. La informació de la que es disposa permet 
determinar les finques a incloure al polígon. No obstant  per a la major precisió en el repartiment de 
càrregues caldrà que el projecte de reparcel·lació es formuli en base a cartografia de major detall 
topogràfic.  Així cal considerar que tot i la definició gràfica del polígon realitzada en els plànols del 
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present document, aquesta s’ajustarà al mesurament i grafiat amb major detall que es produeixi en 
el projecte de reparcel·lació. En qualsevol cas la delimitació del polígon PAU3 s’estableix en 
aquella línia poligonal que inclogui la totalitat de les finques cadastrals 6844805CH1364S i 
6844806CH1364S  que corresponen a les referències IDUFIR que es refereixen en el punt 1.4 
estructura de la propietat que segueix. 
 
1.4 Estructura de la propietat 
 
La estructura de la propietat de les finques a incloure en el polígon és la següent: 
 
1:  Ref. Cadastral 6844805CH1364S 
 

 Divisió 
horitzontal 

Referència 
cadastral 

Superficie 
cadastre 

Ref Registral Superficie 
regsitre 

Superficie 
topografic 
1/1000 

Propietat càrregues 

Finca 1 no 6844805CH1364S0001XX 296 finca 612 IDUFIR 
25009000006516 folio 14 
libro 11 de Arròs tomo 622 

155 215,12 Caja Lopez, Antonio Luís Servidumbre de 
paso para 
personas 
segons registre 
10 m2 

       Ruiz de Villa, Maria del Carmen  
Finca 2 no 6844805CH1364S0001XX   finca 640 IDUFIR 

25009000006790 folio 15 
libro 11 de Arròs tomo 622 

60 102,27 Caja Lopez, Antonio Luís Libre de cargas 

       Ruiz de Villa, Maria del Carmen  
 
2: Ref. Cadastral 6844806CH1364S. Finca amb divisió horitzontal 
 

 Divisió 
horitzontal 

Referència 
cadastral 

Superficie 
cadastre 

Ref Registral Superficie 
regsitre 

Superficie 
topografic 
1/1000 

Propietat càrregues 

Finca 3 si 6844806CH1364S 143   162,91 Varis propietaris  en DH  
  

6844806CH1364S0001IX 
5% particip 

DH 

finca 677 IDUFIR 
25009000007162 folio 43 
libro 9 de Arròs tomo 433 19   Martinez Artola, Pascual Maria Libre de cargas 

       Moraiz Olade, Maria Belen  
  

6844806CH1364S0002OM 
5% particip 

DH 

finca 678 IDUFIR 
25009000007179 folio 45 
libro 9 de Arròs tomo 433 12   Martinez Artola, Pascual Maria Libre de cargas 

  
     Moraiz Olade, Maria Belen  

  

6844806CH1364S0003PQ 
5% particip 

DH 

finca 679 IDUFIR 
25009000007186 folio 47 
libro 9 de Arròs tomo 433 15,5   Pares Lucini, judit Libre de cargas 

  

6844806CH1364S0004AW 
5% particip 

DH 

finca 680 IDUFIR 
25009000007193 folio 49 
libro 9 de Arròs tomo 433 12,5   Sahun Gistain, Maria Elena Libre de cargas 

  

6844806CH1364S0005SE 
27% particip 

DH 

finca 681 IDUFIR 
25009000007209 folio 51 
libro 9 de Arròs tomo 433 115,79   Martinez Artola, Pascual Maria 

Hipoteca 
CAIXA 
ESTALVIS I 
PENSIONS DE 
BARCELONA 

       Moraiz Olade, Maria Belen  
  

6844806CH1364S0006DR 
30% particip 

DH 

finca 682 IDUFIR 
25009000007216 folio 1 libro 
13 de Arròs tomo 746 128,78   Pares Lucini, judit 

Hipoteca 
CAIXA 
d'ESTALVIS DE 
CATALUNYA 

  

      

Hipotexa 
BANCO DE 
SANTANDER 

  

      

Servicio comun 
procesal de El 
Vendrell 

  

6844806CH1364S0007FT 
23% particip 

DH 

finca 683 IDUFIR 
25009000007223 folio 158 
libro 9 de Arròs tomo 433 97,58   Sahun Gistain, Maria Elena 

Hipoteca 
CAIXA 
ESTALVIS I 
PENSIONS DE 
BARCELONA 

 
 
En l’annex 1 s’adjunten certificacions registrals acreditatives de la titularitat de les finques de les 
que s’ha obtingut la informació precedent. 
 
En la finca 1 l’escriptura registral refereix dos passatges propis de 33 m2 i 10 m2 respectivament. 
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Necessitat d’obtenció dels terrenys 
 
Segons consta a les dades registrals i cadastrals referides a la memòria informativa part de la 
vialitat del carrer deth Pilar amb classificació de sòl urbà i qualificació de sistema viari no està 
cedida i integrada al domini públic.  
 
L’aprovació definitiva del planejament implica la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys destinats a sistemes urbanístics de caràcter públic. 
 
En el cas concret, a més,  és necessària la obtenció dels terrenys per completar la vialitat del sector 
i alhora poder aplicar les mesures de seguretat de protecció del desnivell entre les dues 
plataformes en que es materialitza el carrèr deth pilar, actuacions que actualment no es poden 
realitzar per la manca d’incorporació dels terrenys al domini públic. 
 
Els terrenys pendents de cessió  són propietat de finques amb el seu aprofitament materialitzat en 
la seva major part i en les que no és probable que la iniciativa privada d’edificació permeti la 
obtenció per una actuació gestió aïllada. Aquesta actuació aïllada podria no garantir l’equilibri de 
beneficis i càrregues en ser tot el terreny a cedir part d’una de les finques, mentre que els beneficis 
de la cessió i urbanització dels terrenys el rebran el conjunt de finques que hi fan façana. 
 
2.2 Necessitat de delimitació d’un polígon d’equidistribució de beneficis i càrregues 
 
Segons queda definit en l’apartat estructura de la propietat els terrenys pendents de cedir  
urbanitzats i lliures de càrregues com a vialitat són de propietari únic. 
 
La materialització de la incorporació al domini públic dels terrenys aportarà clarament beneficis tant 
a la finca que fa la cessió com a la finca contigua que dona façana als terrenys qualificats com a 
sistema viari que s’obtindran. 
 
Per tal de donar compliment al TRLUC i garantir l’equilibri de beneficis i càrregues es considera 
oportú la definició del polígon d’actuació urbanística amb l’objectiu d’obtenir la cessió de terrenys i 
vials evitant que tota la càrrega sigui repercutida exclusivament a la finca de la que formen part els 
terrenys a cedir. 
 
2.3 Innecessarietat de la Modificació puntual de planejament 
 
D’acord amb l’article 118.6 del TRLUC La delimitació de polígons d’actuació urbanística que sigui 
necessària per a la cessió de terrenys per a carrers i vies es pot efectuar d’acord amb el que 
disposa l’article 119 TRLUC. L’article 119 TRLUC defineix el procediment sense que aquest 
requereixi de modificació del planejament. 
 
L’objecte d’aquest document d’establiment de polígon per la equidistribució de càrregues és 
exclusivament la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística necessari per a la cessió de 
terrenys per a carrers i vials. 
 
Es considera innecessària la modificació de planejament per a la definició del polígon d’actuació, 
en base als dos punts anteriors. 
 
2.4 Justificació de la impossibilitat de compensació mitjançant reparcel·lació física. 
 
La consolidació de l’edificació conforme a planejament i amb llicència urbanística de les finques a 
incloure en el Polígon d’actuació proposat impossibiliten la redistribució material dels terrenys. 
Davant la impossibilitat de reparcel·lació física caldrà optar per la reparcel·lació econòmica en els 
termes i condicions definits a l’article 165 del D305/2006 i altra normativa concurrent. 
 
 
3. SISTEMA D’ACTUACIÓ.  
 
L’administració competent, en ocasió de l’aprovació del planejament urbanístic o, si s’escau, de la 
delimitació del polígon d’actuació urbanística (com és el supòsit que ens ocupa), i també en el cas 
regulat per l’article 119.1.d) del TRLUC, ha de decidir el sistema d’actuació urbanística i la modalitat 
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que cal aplicar, “en funció de les necessitats, els mitjans economicofinancers de què disposi, la 
col·laboració de la iniciativa privada i els altres circumstàncies que hi concorrin”. Així ho estableix 
l’article 121.3 del TRLUC. 
 
En el present supòsit, es defineix el sistema d’actuació urbanística en la modalitat de cooperació 
per a la gestió integrada del Polígon d’Actuació Urbanística objecte de delimitació, atès el següent: 
 

a. La voluntat i necessitat de l’Ajuntament d’obtenir els terrenys a efectes de poder 
materialitzar les determinacions del planejament, realitzar els manteniments oportuns del 
espais públics i executar les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat de 
les persones. 
 

b. L’escassa probabilitat que la reparcel·lació sigui promoguda per la iniciativa privada en un 
àmbit pràcticament consolidat per l’edificació. 
 

c. El fet que el Polígon d’Actuació Urbanística no s’hagi delimitat per iniciativa particular, a 
raó del què disposa l’article 121.4 del TRLUC.  

 
 
4. RELACIÓ DELS INTERESSATS A L’EXPEDIENT (DRETS REALS) 
 
Els terrenys qualificats de sistema viari no es troben cedits, no han estat obtinguts per l’Ajuntament. 
 
En l’annex 1 s’adjunten certificacions registrals acreditatives de la titularitat de les finques i dels 
drets reals existents que es refereixen. 
 
De les certificacions registrals es determina la següent relació d’interessats a la data de certificació. 
 
 
Propietat 

Caja Lopez, Antonio Luís 

Ruiz de Villa, Maria del Carmen 

Martinez Artola, Pascual Maria 

Moraiz Olade, Maria Belen 

Pares Lucini, judit 

Sahun Gistain, Maria Elena 
 
 Titulars de càrregues, Hipoteques o altres 
Assessorament i gestió de promocions immobiliaries 2004 SL. 
BANCO DE SABADELL SA. 
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. 
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA. 
BANCO DE SANTANDER. 
Servicio Común procesal de El Vendrell. 
Hipoteca CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. 

 
 
5. TRAMITACIÓ 
 
L’article 118.6 TRLUC preveu la delimitació de polígons d'actuació urbanística que sigui necessària 
per a la cessió de terrenys per a carrers i vies, la qual es pot efectuar d'acord amb el que defineix 
l'article 119 TRLUC. 
 
La tramitació de l’expedient d’acord amb la remissió que l’article 118 fa a l’article 119 del TRLUC 
s’ajustarà a les següents regles: 
 

a)  L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant. 
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b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la 
documentació completa. 
 
c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual s'ha de 
concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal. 
 
d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des 
del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat 
aprovat definitivament per silenci administratiu positiu, a excepció del projecte de reparcel·lació, 
en què el sentit del silenci és negatiu. 
 
e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la 
legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la publicació i la 
notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent. 
 
f) En cas d'incompliment dels terminis de tramitació dels estatuts i les bases d'actuació, pot 
subrogar-s'hi la comissió territorial d'urbanisme competent, a instància de les persones 
particulars, un cop requerida l'adopció de l'acord corresponent en el termini d'un mes. 
 
g) Un cop aprovats definitivament els projectes de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una còpia 
diligenciada a la comissió territorial d'urbanisme competent. 
 

  
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLÀNOLS 
 
1. Emplaçament. 
2. Planejament Vigent . NNSS.VA. 
3. Planejament Vigent, transposició de les NNSS.VA sobre topogràfic actualitzat 1/1000. 
4. Transposició de les finques registrals i cadastrals. Estructura de la propietat. 
5. Delimitació del polígon d’actuació urbanística. 
 
 
7. EQUIP REDACTOR 
 
Vielha, juliol 2018.  
Oficina tècnica de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. 
 
 
 
 
 
Marc Romero Puente , arquitecte de l’oficina tècnica.  
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ANNEX 1  
Certificacions Registrals i Cadastrals de les finques. 











































Font ICC Ortofotomapa Vielha e Mijaran
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Establiment de polígon d'actuació urbanistica per a equidistribució de càrregues

Plànol núm 1
PLÀNOL D'INFORMACIÓ
Situació (ortofotmapa)

i beneficis a efectes de cessió de vials a Arròs - PAU3 ARRÒS  Carrèr deth pilar
juliol 2018
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Establiment de polígon d'actuació urbanistica per a equidistribució de càrregues

Plànol núm 2
PLÀNOL D'INFORMACIÓ
Planejament vigent NN SS de la Vall d'Aran Plànol 427 (parcial)

i beneficis a efectes de cessió de vials a Arròs - PAU3 ARRÒS  Carrèr deth pilar A1 1:500
A3 1:1000

juliol 2018
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Establiment de polígon d'actuació urbanistica per a equidistribució de càrregues

Plànol núm 3
PLÀNOL D'INFORMACIÓ
Transposició del planejament vigent sobre cartografia actualitzada

i beneficis a efectes de cessió de vials a Arròs - PAU3 ARRÒS  Carrèr deth pilar A1 1:250
A3 1:500

juliol 2018
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AMPLIACIÓ DE CASC2

EIXAMPLE 3C3c

ESPAI PRIVAT LLIURE D'EDIFICACIÓ
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Plànol núm 4
PLÀNOL D'INFORMACIÓ
Transposició del cadastre / notes registrals sobre cartografia

i beneficis a efectes de cessió de vials a Arròs - PAU3 ARRÒS  Carrèr deth pilar A1 1:250
A3 1:500

juliol 2018

1

LÍMIT PROPIETAT

TRANSPOSICIÓ DADES CADASTRALS / REGISTRALS SOBRE CARTOGRAFIA 1/100

0 1 5 7,5

2

Sup. Registre

FINCA 1   60,00 m2 ----- 102,27 m2

FINCA 2 155,00 m2 ----- 215,12 m2

215,00 m2 296,00 m2 317,39 m2

FINCA 3  ----- 143,00 m2 162,91 m2

TOTAL ----- 439,00 m2 480,30 m2

Sup. Cadastre Sup. Topografic*

6844805CH1364

6844806CH1364

Ref. cadastral

*Transposició de la descricpió registral sobre cartografia 1/1000 la superficie es transcriu a mode indicatiu
el projecte de reparcel·lació precisarà aquests valors en base a un topogràfic amb major grau de detall i precisió.
L'àmbit del PAU3 coincidirà amb el perimetre exterior de conjunt format per les finques 1,2 i 3 definides en el plànol núm 



  (12,34+33,44) 45,78 m2

434,52 m2

480,30 m2

VIARI LOCALV

CASC ANTIC1

LÍMIT POLIGON PAU3 ARRÒS
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Establiment de polígon d'actuació urbanistica per a equidistribució de càrregues

Plànol núm 5
PLÀNOL D'ORDENACIÓ

Transposició del planejament vigent sobre cartografia actualitzada

i beneficis a efectes de cessió de vials a Arròs - PAU3 ARRÒS  Carrèr deth pilar A1 1:250
A3 1:500

juliol 2018

0 1 5 7,5

Superfície*

*Transposició de la descricpió registral sobre cartografia 1/1000 la superficie es transcriu a mode indicatiu
el projecte de reparcel·lació precisarà aquests valors en base a un topogràfic amb major grau de detall i precisió.
L'àmbit del PAU3 coincidirà amb el perimetre exterior de conjunt format per les finques 1,2 i 3 definides en el plànol núm 4

Delimitació polígon PAU3 Arròs
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