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04/09/2007: Publicació BOIB Aprovació Definitiva MPPGPU Remodelació Urbana.

1. Cronologia

/ / p

26/06/2008: Aprovació Inicial Relació de Béns i Drets afectats.

27/11/2008 A ió D fi iti R l ió d Bé i D t f t t i t27/11/2008: Aprovació Definitiva Relació de Béns i Drets afectats, requerint a
ITUSA per a que procedeixi a la presentació del projecte d’expropiació de
conformitat a l’article 202 del Reglament de Gestió Urbanística.

21/01/2009: Entrada del Projecte d’Expropiació a l’Ajuntament.

05/02/2009: Aprovació Inicial del Projecte d’Expropiació per l’Ajuntament05/02/2009: Aprovació Inicial del Projecte d Expropiació per l Ajuntament.

06/11/2009: Aprovació Definitiva del Projecte d’Expropiació per la CIOTUPHA.
(Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d’Eivissa)

21/11/2009: Publicació al BOIB del Projecte d’Expropiació.

Projecte d’Expropiació per Taxació Conjunta UA “Eivissa Centre” 2



Grau en Enginyeria d’Edificació. Projecte Final de Grau. Curs 2009-2010
Alumne: Josep M. Guasch i Bové

2. Situació.
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Segons el RD 3288/1978, de 25 d’agost, Reglament de Gestió Urbanística:

3. Contingut del Projecte / Expedient d’expropiació.

Article 202.

1. Quan s’apliqui el procediment de taxació conjunta, l’Administració expropiat
formarà l’expedient d’expropiació que contindrà al menys els següentsformarà l expedient d expropiació, que contindrà, al menys, els següents
documents:

a. Determinació del polígon, segons la delimitació ja aprovada, amb els
documents que l’identifiquin en quant a situació, superfície i llinders,q q q , p ,
acompanyats d’un plànol de situació a escala 1:50.000 del terme municipal i
d’un plànol parcel·lari a escala 1:2.000 a 1:5.000

b. Fixació de preus amb la classificació raonada del sòl, segons la sevap , g
qualificació urbanística.

c. Fulls de preu just individualitzat de cada finca, en les que es faran constar no
només el valor del sòl, sinó també el corresponent a les edificacions, obres,
instal·lacions i plantacions.

d. Fulls de preu just que corresponguin a altres indemnitzacions.
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1. MEMÒRIA.

4. Índex del Projecte d’Expropiació realitzat. 1

d1.1 Antecedents.

1.2 Legitimació d’Iniciatives i Transformacions Urbanes, S. A. (ITUSA).

1.3 Modalitat de l’expropiació.

1.4 Reallotjament de residents.

1.5 La qüestió de les administracions públiques com a titulars de béns dins de
l'àmbit.

2 CRITERIS DE VALORACIÓ2. CRITERIS DE VALORACIÓ.

2.1 Consideracions generals.

2.2 Valoració del sòl urbanitzat no edificat o amb edificació existent il·legal o
ruïnaruïna.

2.3 Valoració del sòl urbanitzat edificat o en curs d’edificació.

2.4 Valoració del sòl urbanitzat sotmès a actuacions de reforma o renovació urbana.

2 5 Valoració d’arrendaments urbans2.5 Valoració d’arrendaments urbans.

2.6 Valoració dels drets reals sobre immobles.

2.7 Altres drets.
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3. RELACIÓ DE BÉNS I DRETS.

4. Índex del Projecte d’Expropiació realitzat. 2

3.1 Relació de béns i drets aprovada definitivament.

4. FULLS INDIVIDUALITZATS DE PREU JUST.

5 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

5.1 Situació.

5 2 Parcel·lari5.2 Parcel·lari.

5.3 Topogràfic.
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La data a la que s’han d’entendre referides les valoracions dels béns i drets
f t t l’ i ió à l d’ i ió l úbli d l j t d’ i ió

5. Criteris de Valoració.

afectats per l’expropiació serà la d’exposició al públic del projecte d’expropiació,
tal i com determinen els articles 21.2 b) del RDL 2/2008, TR de la Llei del Sòl i
136 a) del RD 3288/1978, Reglament de Gestió Urbanística.

Els criteris de valoració del sòl de l’expropiació son els previstos en el RDL
2/2008, TR de la Llei del Sòl.
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Disposa l’article 24 en el seu apartat primer:

5.1 Valoració sòl urbanitzat no edificat o amb edificació existent il·legal o ruïna. 1

1. Per a la valoració del sòl urbanitzat que no està edificat, o en què l’edificació
existent o en curs d’execució és il·legal o està en situació de ruïna física:

a) Es consideren ús i edificabilitat de referència els atribuïts a la parcel·la pera) Es consideren ús i edificabilitat de referència els atribuïts a la parcel la per
l’ordenació urbanística, inclòs si s’escau el d’habitatge subjecte a algun règim
de protecció que permeti taxar el seu preu màxim en venda o lloguer.

Si els terrenys no tenen assignada edificabilitat o ús privat per l’ordenacióSi els terrenys no tenen assignada edificabilitat o ús privat per l ordenació
urbanística, se’ls atribueix l’edificabilitat mitjana i l’ús majoritari en l’àmbit
espacial homogeni en què per usos i tipologies els hagi inclòs l’ordenació
urbanística.

b) S’ha d’aplicar a l’edificabilitat el valor de repercussió del sòl segons l’ús
corresponent, determinat pel mètode residual estàtic.

c) De la quantitat resultant de la lletra anterior s’ha de descomptar, si s’escau, el
valor dels deures i càrregues pendents per poder realitzar l’edificabilitat
prevista.
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Per tant, per determinar el valor del sòl urbanitzat no edificat (o amb edificació
il·legal o en situació de ruïna física) s’aplicarà a l’ús i edificabilitat previstos a la

5.1 Valoració sòl urbanitzat no edificat o amb edificació existent il·legal o ruïna. 2

il legal o en situació de ruïna física) s aplicarà a l ús i edificabilitat previstos a la
parcel·la per l’instrument de gestió urbanístic que correspongui el valor de
repercussió del sòl segons l’ús corresponent, determinat pel mètode residual
estàtic, descomptant-ne d’aquest valor, en el seu cas, els deures i càrregues
pendents per a poder realitzar l’edificabilitat prevista.

El valor del sòl segons l’ús corresponent corresponent, determinat pel mètode
residual estàtic, s’haurà de calcular, segons preveu la Disposició Transitòria
Tercera de la LS, conforme a l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre
normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes
finalitats financeres. Mitjançant l’aplicació del mètode residual el que es pretén es
obtenir el valor de repercussió del sòl deduint-ne del valor de venta del producteobtenir el valor de repercussió del sòl deduint ne del valor de venta del producte
immobiliari tots els costos coneguts que intervenen en la seva elaboració, així
com el benefici de la promoció.

En el cas de que els terrenys no tinguessin assignada edificabilitat o ús perEn el cas de que els terrenys no tinguessin assignada edificabilitat o ús per
l’ordenació urbanística s’aplica l’edificabilitat mitja i l’ús majoritari “en l’àmbit
espaial homogeni que per usos i tipologies l’ordenació urbanística els hagi inclòs.
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5.2 Valoració sòl urbanitzat edificat o en curs d’edificació. 1

Disposa l’article 24 en el seu apartat segon:

2. Quan es tracti de sòl edificat o en curs d’edificació, el valor de la taxació és el
superior dels següents:

a) El determinat per la taxació conjunta del sòl i de l’edificació existent quea) El determinat per la taxació conjunta del sòl i de l edificació existent que
s’ajusti a la legalitat, pel mètode de comparació, aplicat exclusivament als
usos de l’edificació existent o la construcció ja realitzada.

b) El d t i t l èt d id l d l’ t t 1 d’ t ti l li tb) El determinat pel mètode residual de l’apartat 1 d’aquest article, aplicat
exclusivament al sòl, sense consideració de l’edificació existent o la
construcció ja realitzada.
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5.2 Valoració sòl urbanitzat edificat o en curs d’edificació. 2

L’aplicació del mètode de comparació també s’haurà de realitzar-se per aplicació
d'allò establert en la disposició transitòria tercera del RDL 2/2008 de 20 de junyd allò establert en la disposició transitòria tercera del RDL 2/2008, de 20 de juny,
pel que s’aprova el text refós de la LS, conforme a l’Ordre ECO/805/2003, de 27
de març, sobre normes de valoració de bens immobles i de determinats drets per
a certes finalitats financeres. Aquest mètode, com el seu nom indica, pretén
l’estimació del valor d’0n be en funció de la comparació amb valors de bens
similars o semblants.

Conseqüent amb la necessitat de valorar la realitat del sòl, el valor de taxació delConseqüent amb la necessitat de valorar la realitat del sòl, el valor de taxació del
sòl que es trobi en situació d’urbanitzat edificat o en curs d’edificació serà el
superior del que resulti d’aplicar els dos mètodes establerts en l’article 24.2
transcrit: (i) el mètode de comparació aplicat al sòl i a l’edificació existent, o be
(ii) l lt t d’ li ú i t l òl l l d ió l’ú(ii) el resultant d’aplicar únicament al sòl el valor de repercussió segons l’ús
corresponent, determinat pel mètode residual estàtic, amb exclusió de l’edificació.
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5.3 Valoració sòl urbanitzat sotmès a actuacions de reforma o renovació.

Finalment, disposa l’article 24 en el seu apartat tercer:

3. Quan es tracti de sòl urbanitzat sotmès a actuacions de reforma o renovació de
la urbanització, el mètode residual a què es refereixen els apartats anteriors ha
de considerar els usos i edificabilitats atribuïts per l’ordenació en la seva situació
d’origend origen.

Per tant, al sòl urbanitzat sotmès a actuacions de reforma o renovació se li
aplicaran els criteris previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 23, segons estigui
d f bé l è d d l d à l d f b l bedificat o no, si bé el mètode residual considerarà els usos i edificabilitats atribuits

per ordenació a la seva situació d’origen, descartant de manera coherent, un cop
més, amb la necessitat de valorar el que hi ha, les expectatives urbanístiques
generades per les previsions del planejament a executar.generades per les previsions del planejament a executar.
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5.4 Valoració d’arrendaments urbans. 1

Ha estat la juridisprudència la que ha fixat l' indemnització a rebre per
l’arrendatari en el cas d’extinció del dret d’arrendament indemnització que ha del arrendatari en el cas d extinció del dret d arrendament, indemnització que ha de
cobrir tant l’anomenada diferència de rendes com a qualsevol altre despesa
derivada de l’extinció anticipada del contracte.

L' indemnització a percebre per diferencia de rendes està plenament assentadaL' indemnització a percebre per diferencia de rendes està plenament assentada
juridisprudencialment i serà:

- En el cas de contractes de durada indefinida i subjecte a pròrroga forçosa, el
it i d t i l ti d l’i d it ió lt à d it lit l 10criteri per a determinar la quantia de l’indemnització resultarà de capitalitzar al 10

per 100 la diferència anual entre la renda que es venia pagant i la que s’haurà de
satisfer en el futur per a llogar un immoble d’anàlogues o similars
característiques.a a qu

- En el cas de contractes de durada determinada, l’indemnització resultarà de
capitalitzar la diferencia de rendes pels anys que quedin per a finalitzar el
contractecontracte.
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5.4 Valoració d’arrendaments urbans. 2

La renda que ha de tenir-se en compte per a fixar la mencionada indemnització
ha de ser la vigent en el moment d’iniciar se el procediment d’expropiació tal iha de ser la vigent en el moment d iniciar-se el procediment d expropiació, tal i
com estableix la legislació en matèria de valoracions en general per a tots els
supòsits a que s’aplica (article 21.2 del RDL 2/2008, de 20 de juny, per el que
s’aprova el text refós de la LS) i que te declarat la Juridisprudència.
El que resulta de major dificultat es determinar la renda que haurà de satisfer
l’arrendatari en el futur per a un immoble d'anàlogues o similars característiques.
Per això serà necessari (si és el cas), a més de fer un estudi de mercat, ponderar
l fí i ti it t t t d ió i d é i tà i d lla zona, superfície antiguitat, estat de conservació i demés circumstàncies de la
vivenda que s’ocupa a fi d’assolir la més correcte equiparació entre la nova
vivenda i la que es veu obligat a abandonar.

Addicionalment a l’indemnització per diferencia de rendes també s’haurà deAddicionalment a l’indemnització per diferencia de rendes, també s’haurà de
satisfer a l’arrendatari l’import corresponent a les despeses de nous contractes
(despeses d’honoraris professionals per serveis immobiliaris de recerca de noves
vivendes i redacció dels nous contractes d’arrendament), el valor de les millores),
realitzades en l’immoble quan la seva percepció correspongui a l’arrendatari, així
com el cost derivat del trasllat de vivenda, les altes de les companyies
subministradores i qualsevol altre que tingui origen en la resolució anticipada.
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5.5 Valoració dels drets reals sobre immobles. 1

En aquest cas, la referència a les disposicions sobre expropiacions s’ha d’entendre
referida a l’article 42 de la LEF que textualment estableix el següent:referida a l article 42 de la LEF, que textualment estableix el següent:

La determinació del preu just dels drets reals sobre béns immobles s’ha de fer
d'acord amb les normes de valoració que assenyala la legislació vigent de l'impost
sobre drets realssobre drets reals.

D’aquesta forma, la normativa en matèria d'expropiació forçosa es remet per a
valorar els drets reals sobre immobles a les normes de valoració establertes per la
legislació vigent de l’impost sobre drets reals actualment Transmissionslegislació vigent de l impost sobre drets reals, actualment Transmissions
Patrimonials.

Per tant, a dia d’avui, les regles de valoració dels drets reals sobre immobles els
trobarem en el RDL 1/1993 de 24 de setembre pel que s’aprova el Text Refós detrobarem en el RDL 1/1993, de 24 de setembre, pel que s aprova el Text Refós de
la Llei del ITP i AJD, on en l’article 10 s’estableixen les següents fórmules de
valoració, de caràcter totalment objectiu:

1. La base imposable està constituïda pel valor real del bé transmès o del dret1. La base imposable està constituïda pel valor real del bé transmès o del dret
que es constitueixi o cedeixi. Únicament són deduïbles les càrregues que
disminueixin el valor real dels béns, però no els deutes encara que estiguin
garantits amb penyora o hipoteca.
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5.5 Valoració dels drets reals sobre immobles. 2

b) El valor dels drets reals d’ús i habitació és el que resulta d’aplicar al 75 % del
valor dels béns sobre els quals van ser imposats les regles corresponents a lavalor dels béns sobre els quals van ser imposats les regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

c) Les hipoteques, penyores i anticresis es valoren en l'import de l’obligació o del
capital garantit i comprenen les sumes que s’asseguren per interessoscapital garantit, i comprenen les sumes que s asseguren per interessos,
indemnitzacions, penes per incompliment o qualsevol altre concepte anàleg. Si no
consta expressament l'import de la quantitat garantida, es pren per base el
capital i tres anys d’interessos.

d) Els drets reals no inclosos en els apartats anteriors s’imputen pel capital, preu
o valor que les parts hagin pactat en constituir-los, si és igual o més gran que el
que resulti de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la renda o
pensió anual, o aquest si aquell és menor.
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5.5 Valoració dels drets reals sobre immobles. 3

2. En particular, hi són aplicables les normes que contenen els apartats següents: 

a) El valor de l'usdefruit temporal es reputa proporcional al valor total dels béns,
a raó del 2 % per cada període d'un any, sense excedir el 70 %.

En els usdefruits vitalicis s'estima que el valor és igual al 70 % del valor total delsEn els usdefruits vitalicis s estima que el valor és igual al 70 % del valor total dels
béns quan l'usufructuari compti menys de vint anys, i, a mesura que augmenta
l'edat, minora en la proporció d'un 1 % menys per cada any més amb el límit
mínim del 10 % del valor total.

L'usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica, si s’estableix per un termini
superior a trenta anys o per un temps indeterminat, es considera fiscalment com
a transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.

El valor del dret de nua propietat es computa per la diferència entre el valor de
l'usdefruit i el valor total dels béns. En els usdefruits vitalicis que, al seu torn,
siguin temporals, la nua propietat es valora aplicant, de les regles anteriors, lasiguin temporals, la nua propietat es valora aplicant, de les regles anteriors, la
que li atribueixi menor valor.
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5.5 Full d’apreuament o fixació del preu just. 
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