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VALORACIÓ PARCEL·LA  
PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER 
PP SOLICRUP 

VILANOVA i la GELTRÚ                                                          PC.01. (268.4) 

 
 
 

1. DADES BÀSIQUES. 
 
 

 
 
 
 

 
Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 
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Vista aèria de la parcel·la objecte de la valoració 

El nom del carrer d’Agricultura no és correcte (en aquesta fotografia) 
 
 

Inmueble 

Referencia catastral 4547505CF9644N0001MK            

Localización 
CL PANXO FERRER 9 
08800 VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA) 

Clase Urbano 

Coeficiente de participación 100,000000 % 

Uso Suelo sin edif. 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 

Localización 
CL PANXO FERRER 9 
VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA) 

Superficie construida 0 m2 

Superficie suelo 1.353 m2 

 

Tipo Finca Suelo sin edificar 

Fitxa del cadastre  
 
 
Descripció registral: 
 
� Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
� Finca. 52444 
� Tom. 2143 
� Llibre. 1174 
� Foli. 29 
� Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 
100.%.  
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Parcel·la 5.c (exp. 268.4), originada en el projecte de reparcel·lació urbanística del 
Pla Parcial Solicrup 3.5, polígon 3. Comparteix fitxa de cadastre amb la parcel·la 5.b 
(exp. 268.5). Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa 
la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
 
Càrregues: 
 
AFECTA a la quota de liquidació per Reparcel·lació provisional, que es determina 
provisionalment en la quantitat de cent-un-mil tres-cents seixanta sis euros (101.366,00 
€), assignant un coeficient de participació de 1,90.%. 
 
Existeixen càrregues caducades pendents de cancel·lació. 
 
No es coneixen altres càrregues, servituds i/o gravàmens. 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable, de forma rectangle irregular, 
allargat en el seu eix sud-est/nord-est, situat al nord del sector de Solicup, en la 
cantonada del carrer Panxo Ferrer amb passeig de la Fita. Oficialment l’hi correspon 
el núm. 9 del carrer de Panxo Ferrer que comparteix amb la parcel·la 5.b (exp. 268.5), 
a l’est de Vilanova i la Geltrú. 
 
Els seus límits són:  
 
� Al sud-est, amb façana al carrer del Panxo Ferrer, núm. 9, cantonada passeig de 

la Fita 
� Al nord-est, amb el límit del sector. 
� Al nord-oest, amb el límit del sector. 
� A sud-oest, amb la resta de la parcel·la, adjudicada 5.b. 
 
Superfície de la finca: 423,68 m2. 
 
 
 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i 
la Geltrú, en el Pla Parcial del sector  Solicrup 3.5, parcel·la núm. 4, amb les següents 
dades: 
 
� 14.d. Edificació usos complementaris 
� Alçada reguladora màxima: 12 m. 
� Usos: comercial petit i mitjà, oficines i serveis, restauració. 
� Edificabilitat: PB+1. 1,14 m2/sostre x m2/solar: 483,00 m2/sostre 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
 

4. VALORACIÓ. 
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Per a la formulació de la següent valoració s’han considerat les recomanacions 
contingudes en: 
 
� Procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de naturaleza 

urbana, de la Dirección General del Catastro. 
� Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors per comprovar els valors 

dels béns immobles, de l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
 
També s’han considerat valors a l’any 2014 de mercat, o comparatius, a l’entorn de 
Vilanova i la Geltrú, especialment pel que fa a valors de solars en condicions similars i 
a l’entorn del que és l’objecte del present document. Els preus de venda i 
d’arrendament d’immobles també es poden obtenir de la mitja aritmètica dels seus 
respectius preus de totes les operacions, venda o arrendament, que s’hagin fet 
darrerament d’immobles el més similars possible al que interessa, tan en quan a 
superfície com a situació. La situació de paràlisi actual del mercat immobiliari, fa que 
a la pràctica sigui impossible establir un mètode comparatiu. 
 
El valor del solar vindrà donat pel possible aprofitament urbanístic a l’any 2014, amb 
els factors de correcció que l’hi siguin d’aplicació. 
 
 
4.1. Factors de correcció. S’han considerat els següents valors i factors de correcció 
per a la valoració global del solar: 
 
 
A. Emplaçament. El solar objecte de la valoració està situat en una zona de recent 
urbanització, a l’est de Vilanova i la Geltrú, amb bones comunicacions i connexions 
amb la carretera C-31 (variant) i l’autopista C-32, però lluny de l’estació de RENFE i 
del centre urbà. 
 
El factor aplicat serà de: ke. 0,90. 
 
Als efectes de fixar un valor del sòl en la repercussió del solar, es considera que 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat mitjana de la segona corona, dintre de la influència 
de l’àmbit metropolità de Barcelona, i propera a zones d’interès residencial 
preferent, amb bones connexions, serveis i transport públic. Per tot plegat es 
considera una ubicació B4 i una 4ª categoria.  
 
 
Els valors de repercussió aplicats a aquesta parcel·la, són:  
 
� Sostre habitatge: 360,00 € / m2. 
� Sostre comercial: 360,00 € / m2 x 0,50: 180,00 € / m2 
 
 
B. Antiguitat. El solar està lliure d’edificacions i no es considera cap factor 
d’antiguitat. 
 
El factor d’antiguitat considerat és: ka. 1,00 
 
 
C.   Ocupació. El solar està lliure d’ocupacions, construccions i arrendaments. 
 
El factor aplicat a l’ocupació és: kq. 1,00. 
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D. Afectació urbanística. En aquest concepte hi ha total concordança entre els usos 
privatius i els indicats en la qualificació urbanística actual prevista en el PGOU.  
 
El factor aplicat a l’afectació urbanística és: ku 1,00. 
 
 
E. Càrregues singulars. La finca no està afectada per cap càrrega singular ni 
catalogació.  
 
El factor aplicat per una càrrega singular és: ks. 1,00. 
 
 
F. Factor de realització. Finalment caldrà aplicar un factor de realització o de 
mercat, fixat comunament en 1,30. 
 
De tot plegat en resultaran els següents valors: 
 
 
� Vs: valor del sòl, o de repercussió del solar en relació a la construcció a Vilanova i 

la Geltrú, es considera una aplicació del tipus B (població mitjana amb cert 
atractiu residencial ubicat en l’àrea d’influència de Barcelona) 

� Vc: valor de depreciació segons factors de correcció. 
� Vi: valor de l’immoble (local), considerant el valor de repercussió i valor de 

construcció 
 
 
4.2. Aplicació de valors. 
 

Valor del sòl (repercussió) 
 

Vs 

483,00 m2 comercial x 180 €/m2 
 

86.940,00 € 
 

 
Valor del sòl  

 
86.940,00 € 

 
Valor de l’immoble (amb factors d’afectació) 
 

Vi 

Valor del solar x factor emplaçament: ke  
 
86.940,00 € x 0,90  
 

 
 

78.246,00 €  

 
Valor de l’immoble.  

 
78.246,00 € 

 
 

Valor de l’immoble (amb factor de realització o mercat) 
 

Vi 

Valor del solar x factor de realització: kr  
 
78.246,00 € x 1,30 
 

 
 

101.719,80 €  

 
Valor de l’immoble. Superfície solar: 423,68 m2 a 240,09 €/m2 

 
101.719,80 € 

 
 
Cent un mil set-cents dinou euros amb vuitanta cèntims 
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Vilanova i la Geltrú, 15 de maig de 2014. 
 

  

Josep Orriols i Mas  

Aparellador del Servei d'Habitatge 
   

 
 


