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1. ANTECEDENTS 

1.0 JUSTIFICACIÓ DEL PRESENT DOCUMENT. 

En data de 28 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Sector N del Municipi de Les Franqueses del 
Vallès. L'acord d'aprovació es va publicar al BOP i es va procedir a la notificació als propietaris i interessats 
de l’àmbit. 

Durant el tràmit d’informació pública es van mantenir un gran nombre de reunions particulars amb els 
propietaris i es van presentar un total de 28 al·legacions que van ser estudiades i examinades pels tècnics 
redactors del projecte conjuntament amb els tècnics municipals. 

En ares sempre a intentar assolir el màxim equilibri entre tots els propietaris i la satisfacció de tots els 
interessos en joc, els tècnics redactors van estudiar diferents alternatives a la ja aprovada inicialment amb 
l’objectiu únic i final d’obtenir l’adjudicació i ponderació del sostre més justa i equilibrada possible. 

Fruït de tot l’anterior, és a dir de les al·legacions presentades, de les reunions particulars mantingudes, dels 
estudis i propostes alternatives elaborades i, per damunt de tot, de l’anhel d’assolir una reparcel·lació el 
més justa i equilibrada possible es va procedir a l’elaboració del nou document del projecte de 
reparcel·lació que ara ens porta causa. 

En aquest nou Projecte de reparcel·lació del Sector N s’han introduït canvis que afecten tant a la 
valoració del sostre resultant, com a la configuració d’algunes parcel·les resultants. Canvis que, sens 
dubte, assoleixen un major equilibri en el repartiment dels drets i càrregues que deriven del planejament.  

El canvis produïts afecten substancialment el contingut general del projecte, pel que s’ha considerat 
necessari procedir a una nova tramitació del mateix d’acord amb l’article 119 del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme a fi i efecte d’atorgar un nou termini d’informació pública i audiència als interessats que 
atorgui el màxim de garanties al procés i en ares al principi de seguretat jurídica. 

La nova elaboració i tramitació del present document amb independència de l’anterior provoca que  
moltes de les al·legacions presentades es trobin ara buides de contingut al referir-se, en determinats 
supòsits, a qüestions i aspectes que han quedat modificats amb aquest nou document. No obstant, el 
present projecte de reparcel·lació aprofita per corregir aquelles errades materials i/o jurídiques que 
s’havien posat de manifest per alguns propietaris durant el tràmit d’informació pública. 

En definitiva, l’elaboració del present document queda justificada per la introducció de canvis 
substancials que afecten directament a la configuració de finques i a la valoració del sostre, donant lloc a 
l’inici d’una nova tramitació que garanteixi el dret d’audiència dels propietaris. 

1.1 INTRODUCCIÓ. 

La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Les Franqueses del Vallès, aprovada per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data de 18 de juny de 2009 (en endavant PGOU) delimitava un 
sector de planejament, anomenat Sector N a desenvolupar a través del corresponent Pla Parcial 
Urbanístic. 

L’any 2005 s’inicia el tràmit del Pla Parcial del Sector N, produint-se l’aprovació definitiva del mateix per 
acord del Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès de data 25 de gener de 2007. 

Malgrat l’anterior, els esmentats instruments de planejament i gestió van ser inicialment suspesos de forma 
cautelar i posteriorment anul·lats judicialment, com a conseqüència de l’errònia delimitació de l’àmbit a 
on havien quedat inclosos terrenys que no formaven part del terme municipal de Les Franqueses del 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 6 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

Vallès. L’anterior va provocar la necessitat d’elaborar un nou document de Pla Parcial en 
desenvolupament del sòl Urbanitzable Sector N. 

El vigent Pla Parcial del Sector N, que dóna cobertura al present projecte de reparcel·lació, ha estat 
definitivament aprovat per acord del Ple de  l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès adoptat en sessió 
celebrada el dia 20 de novembre de 2014, tenint en compte l’informe favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona  de data 6 de novembre de 2014. 

Cal dir que el Pla Parcial del Sector N, quines previsions es desenvolupen en el present Projecte de 
reparcel·lació, recull les determinacions de les modificacions del planejament general aprovades 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en dates de 16 de juliol de 2014 i 6 de 
novembre de 2014, per quan les mateixes afecten al sòl industrial com el que es desenvolupa en el Pla 
Parcial del Sector N que dóna cobertura al present document. 

L’esmentat Pla Parcial del Sector N fixa com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la seva 
modalitat de cooperació, en la qual és l’Ajuntament qui s’encarrega de la gestió i execució d’aquest 
àmbit d’actuació amb càrrec a les persones propietàries. 

1.2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 

El present Projecte de Reparcel·lació té per objecte el desenvolupament urbanístic del Sector N del 
municipi de Les Franqueses del Vallès 

Com ja s’ha indicat, el sistema d’actuació fixat és el de Reparcel·lació en la seva modalitat de 
Cooperació el qual,  d’acord amb l’article 140 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, atorga la iniciativa 
del procés de gestió a l’Administració actuant en el supòsit en que no s’hagi constituït l’Associació 
Administrativa de Cooperació (potestativa) i que tampoc els propietaris de més del 50% de la superfície 
total reparcel·lable hagin pres la iniciativa. 

L’anterior ha propiciat que en el present cas que la iniciativa correspongui a l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, com a Administració actuant, la qual amb l’objectiu de procedir al 
desenvolupament del Sector N ha encarregat l’elaboració del present document que té com a objectius, 
de conformitat als articles 116 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com aquelles 
disposicions concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme: 

a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de l’ordenació 
urbanística.  

b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del planejament.  

c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de l’aprofitament 
establert pel planejament urbanístic, tant l’adjudicat a les persones propietàries com el que 
correspon a l’Administració actuant d’acord amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament  

d) La cessió gratuïta, a favor de l’Administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes urbanístics 
que encara no estan cedits, d’acord amb el planejament.  

e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones propietàries així com la seva 
forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les quotes 
d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com les indemnitzacions i les 
compensacions econòmiques que siguin necessàries per a fer efectiu el principi de distribució 
equitativa de beneficis i càrregues.  

1.3 NORMATIVA APLICABLE I MARC LEGAL 

El Planejament d’aplicació quines determinacions són desenvolupades mitjançant el present projecte de 
reparcel·lació és el Pla Parcial del Sector N del terme municipal de Les Franqueses del Vallès.  
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El present projecte de reparcel·lació es redacta a l’empara de la següent normativa d’aplicació: 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 El Decret 305/2006, de 18 de juliol,  pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 Real 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 inscripció en el Registre de la Propietat 
d’actes de naturalesa urbanística. 

 Real Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl. 

 Real Decret 1492/2011, de 24 d’Octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei 
de sòl Estatal. 

A més es complirà amb la resta de legislació sectorial vigent que sigui d'aplicació. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL SECTOR 

2.1 DADES GENERALS 

El present Projecte de reparcel·lació gestiona l’àmbit del  Pla Parcial Sector N en el que es delimita un únic 
polígon d’actuació continu. 

El sector limita al nord amb terrenys de sòl no urbanitzable, bàsicament de camps de conreu. Per l’Oest, 
limita amb la ronda nord de Granollers, i la tanca que delimita el carril lateral d’accés a la ronda. Al Sud 
amb la carretera C-251 de Granollers a Cardedeu, i amb la línia divisòria municipal entre els municipis de Les 
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. I a l’Est el límit el formen bàsicament les tanques de la parcel·la 
existent, que pertany a “Sandoz Industrial Products, SA”, i en la unió entre el vial existent, paral·lel a la 
carretera, el vial de sortida de la carretera de Cardedeu i l’inici del camí de Marata. 

El sector es troba en part consolidat principalment per naus industrials en funcionament, i té una superfície 
segons recent amidament de 455.262,85 m2. 

La localització de l’àmbit de gestió urbanística s’indica en els plànols annexes al present document. 

2.2 ORDENACIÓ QUE S’EXECUTA 

El Pla Parcial, definitivament aprovat en data de 20 de novembre de 2014, fixa la següent ordenació: 

2.2.1 Distribució de l’àmbit d’actuació. 

ORDENACIÓ

CLASSE DE SÒL Clau Superfície % Cessions % edificabilitat

Espais Verds V 132.632,04 m2 29,13% 132.632,04 m2 29,13%
Sistema Hidrològic H 3.453,57 m2 0,76% 3.453,57 m2 0,76%

Equipaments Q 23.181,96 m2 5,09% 23.181,96 m2 5,09%
Serveis Tècnics ST 271,96 m2 0,06% 271,96 m2 0,06%

Vials Vi 52.249,97 m2 11,48% 52.249,97 m2 11,48%
Total SISTEMES 211.789,50 m2 46,52% 211.789,50 m2 46,52%

Edificació aïllada D.I 196.686,67 m2 43,20% 0,00 m2 0,00% 1,00 m2st/m2s
Edificació en filera D.II 46.786,68 m2 10,28% 0,00 m2 0,00% 1,45 m2st/m2s

Total ZONES 243.473,35 m2 53,48% 0,00 m2 0,00%

TOTAL 455.262,85 m2 100,000% 211.789,50 m2 46,52% 1,09 m2st/m2s
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2.2.2 Distribució per Zones i Sistemes 

2.2.2.1 Zona de Desenvolupament industrial. 

Illa Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) %
A.1 9.682,75 2,13%
A.2 6.000,02 1,32%
A.3 8.700,00 1,91%

ILLA B 20.942,80 4,60% B 20.942,80 4,60%
ILLA C 4.138,46 0,91% C 4.138,46 0,91%
ILLA D 12.434,09 2,73% D 12.434,09 2,73%

E.1 9.542,32 2,10%
E.2 6.219,14 1,37%
E.3 6.642,45 1,46%

ILLA F 68.627,05 15,07% F 68.627,05 15,07%
ILLA G 11.920,95 2,62% G 11.920,95 2,62%
ILLA H 24.333,06 5,34% H 24.333,06 5,34%
ILLA I 18.784,14 4,13% I 18.784,14 4,13%
ILLA J 7.602,45 1,67% J 7.602,45 1,67%
ILLA K 27.903,67 6,13% K 27.903,67 6,13%

Total Industrial 243.473,35 53,48%

22.403,91 4,92%

ILLA A 24.382,77

ILLA E

5,36%

 

2.2.2.2 Sistema viari 

Sistema Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) %
Total vialitat 52.249,97 11,48% 52.249,97 11,48%  

2.2.2.3 Sistema d’espais lliures i d’equipaments comunitaris. 

Sistema Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) %
V.1 7.918,48 1,74%
V.2 15.019,90 3,30%
V.3 2.325,86 0,51%
V.4 14.944,42 3,28%
V.5 17.078,08 3,75%
V.6 5.392,43 1,18%
V.7 66.986,90 14,71%
V.8 2.965,97 0,65%
Q.1 15.472,81 3,40%
Q.2 7.709,15 1,69%
ST.1 21,12 0,00%
ST.2 24,96 0,01%
ST.3 21,12 0,00%
ST.4 20,68 0,00%
ST.5 25,05 0,01%
ST.6 21,12 0,00%
ST.7 21,12 0,00%
ST.8 24,96 0,01%
ST.9 20,20 0,00%
ST.10 25,07 0,01%
ST.11 21,12 0,00%
ST.12 25,44 0,01%

Total Z.V. i Equip. 156.085,96 34,28%

132.632,04

5,15%EQUIPAMENTS i SERVEIS TÉCNICS

ZONES VERDES 29,13%

23.453,92
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2.2.2.4 Sistema hidrològic 

Sistema Superfície (m2) % sub-illa Superfície (m2) %
H.1 369,54 0,08%
H.2 1.039,80 0,23%
H.3 1.664,32 0,37%
H.4 73,63 0,02%
H.5 126,20 0,03%
H.6 12,54 0,00%
H.7 167,54 0,04%

Total sistema hidrològic 3.453,57 0,76%

SISTEMA HIDROLÒGIC 3.453,57 0,76%
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3. FINQUES APORTADES A LA REPARCEL·LACIÓ 

3.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  

El present projecte de reparcel·lació gestiona la totalitat del sòl compres dins l’àmbit del Pla Parcial del 
Sector N de Les Franqueses del Vallès,  el qual comprèn un total de 61 finques aportades, les quals queden 
registralment identificades en el següent quadre: 

FINQUES APORTADES

Finca registral Nº 
finca Propietari Superfície 

aportada
Percentatge 
aportades

Percentatge 
amb dret Drets inicials

1.732 1 DOLORS CULLELL SALA 1.252,25 m2 0,275% 0,291% 0,262%
Mª CABEZA TORRES ROCAMORA
RICARDO TORRES ROCAMORA
JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS
JAVIER JUNCADELLA SALISACHS
MERCEDES JUNCADELLA SALISACHS
GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS
Mª ÁNGELES RECOLONS MORER
ENCARNACIÓN TUSQUETS PEDROSA
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA
TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL
MARGARITA PARERA ALABAU
JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU
MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

846 6 CAN PUJADAS 2006, S.L. 3.899,52 m2 0,857% 0,905% 0,815%
825 7 BATLLE & BIGAS, SL 10.874,59 m2 2,389% 2,524% 2,272%

4.617 8 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 1.395,56 m2 0,307% 0,324% 0,292%
1.010 9 VALLDERIOLF, SA 4.937,83 m2 1,085% 1,146% 1,032%
2.548 10 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 982,50 m2 0,216% 0,228% 0,205%
2.599 11 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 4.550,51 m2 1,000% 1,056% 0,951%
2.600 12 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 4.408,86 m2 0,968% 1,023% 0,921%
1.485 13 VALLDERIOLF, SA 5.981,83 m2 1,314% 1,389% 1,250%
1.587 14 PEDRO BARRACHINA JUBANY 11.600,07 m2 2,548% 2,693% 2,424%

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

885 16 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 5.184,75 m2 1,139% 1,204% 1,083%
884 17 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 1.994,87 m2 0,438% 0,463% 0,417%

2.601 18 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 3.385,81 m2 0,744% 0,786% 0,707%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

1.522 20 FRANCISCO BOSCH PLANA 9.181,14 m2 2,017% 2,131% 1,918%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO
PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

599 23 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 2.827,12 m2 0,621% 0,656% 0,591%
2.494 24 ROSA GANDUXER I POUS 5.323,96 m2 1,169% 1,236% 1,112%
6.840 25 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 6.213,47 m2 1,365% 1,442% 1,298%
3.948 26 INVERTRASA, SA 10.413,46 m2 2,287% 2,417% 2,176%

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA
VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA

0,968%277 22 4.635,41 m2 1,018% 1,076%

1.684 28 8.497,10 m2 1,866% 1,973% 1,775%

1.685 27 1.990,45 m2 0,437% 0,462% 0,416%

6.128 21 1.797,94 m2 0,395% 0,417% 0,376%

1.376 19 16.915,68 m2 3,716% 3,927% 3,534%

2.597 15 3.996,79 m2 0,878% 0,928% 0,835%

6.138 5 2.850,76 m2 0,626% 0,662% 0,596%

1.853 4 5.369,55 m2 1,179% 1,246% 1,122%

2.546 3 2.319,01 m2 0,509% 0,538% 0,484%

6.611 2 299,53 m2 0,066% 0,070% 0,063%
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899 29 FRANCISCO BOSCH PLANA 10.645,98 m2 2,338% 2,471% 2,224%
ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

1.773 31 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 10.185,04 m2 2,237% 2,364% 2,128%
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST

2.171 34 JOSÉ VILA CARBONELL 12.091,32 m2 2,656% 2,807% 2,526%
1.655 35 FLOR DE LOTO, SA 11.760,77 m2 2,583% 2,730% 2,457%
1.210 36 FLOR DE LOTO, SA 6.867,07 m2 1,508% 1,594% 1,435%

JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST

1.309 38 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 10.028,88 m2 2,203% 2,328% 2,095%
550 (La Roca) 39 JUAN RIU COCH 271,61 m2 0,060% 0,063% 0,057%

11.515 40 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 823,98 m2 0,181% 0,191% 0,172%
12.413 41 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 11.145,12 m2 2,448% 2,587% 2,328%

CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ
NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ
JUAN BALLÚS TABERNE
MERCÈ BOSCH CAMPENY

2.208 44 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 6.049,82 m2 1,329% 1,404% 1,264%
1.678 45 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 9.008,05 m2 1,979% 2,091% 1,882%

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

9.136 47 ARAGOGAMMA, SA 16.174,78 m2 3,553% 3,755% 3,379%
502 48 FRANCISCO BOSCH PLANA 5.791,35 m2 1,272% 1,344% 1,210%

4.529 49 HORMIGONES UNILAND, SL 12.231,37 m2 2,687% 2,839% 2,555%
501 50 SOALPA, SA 9.109,62 m2 2,001% 2,115% 1,903%
45 51 TERESA FABREGA BOSCH 20.170,16 m2 4,430% 4,682% 4,214%

JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ

74 54 ANGLÈS TÈXTIL, SA 5.768,21 m2 1,267% 1,339% 1,205%
3.218 55 FRANCISCO REIXACH PRUNA 3.578,58 m2 0,786% 0,831% 0,748%
2.155 56 FRANCISCO REIXACH PRUNA 10.237,10 m2 2,249% 2,376% 2,139%
100 57 FRANCISCO REIXACH PRUNA 8.621,24 m2 1,894% 2,001% 1,801%

9.920 58 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 35.456,14 m2 7,788% 8,231% 7,408%
2.311 59 BATLLE & BIGAS, SL 275,94 m2 0,061% 0,064% 0,058%
6.679 60 BUNTIANG 900, SL 646,94 m2 0,142% 0,150% 0,135%
3.364 61 ABANESCU, SL 2.525,34 m2 0,555% 0,586% 0,528%
17.714 62 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 4.755,80 m2 1,045% 1,104% 0,994%
1.459 63 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 5.508,56 m2 1,210% 1,279% 1,151%
6.692 64 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 2.613,04 m2 0,574% 0,607% 0,546%
6.416 65 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 1.080,00 m2 0,237% 0,251% 0,226%
3.223 66 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 1.335,15 m2 0,293% 0,310% 0,279%
6.415 67 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 547,33 m2 0,120% 0,127% 0,114%
12.632 68 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 4.531,13 m2 0,995% 1,052% 0,947%

AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 0,00 m2 0,000% 0,000% 10,000%
Camins Cadastrals i Torrents 24.486,01 m2 5,378% 0,000% 0,000%

TOTAL FINQUES APORTADES 455.262,85 m2 100,000% 100,000% 100,000%

75 53 7.305,83 m2 1,605% 1,696% 1,526%

5.010 52 3.993,19 m2 0,877% 0,927% 0,834%

1.601 46 11.304,62 m2 2,483% 2,624% 2,362%

6.896 43 2.949,83 m2 0,648% 0,685% 0,616%

952 42 5.548,54 m2 1,219% 1,288% 1,159%

7738 (La Roca) 37 4.610,81 m2 1,013% 1,070% 0,963%

15.038 33 1.183,17 m2 0,260% 0,275% 0,247%

14.799 32 3.128,86 m2 0,687% 0,726% 0,654%

653 30 7.836,25 m2 1,721% 1,819% 1,637%

 

S’ha de distingir entre les finques aportades que donen dret a aprofitament privat, i les finques de titularitat 
pública, incloses en l’àmbit d’actuació i que no han generat aprofitament privat a favor de l’Ajuntament 
atès el seu origen. 
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Respecte a aquest segon grup de finques, es tracta de sòl propietat de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès  identificat com a “camins cadastrals, i torrents”, els  quals no participen en el repartiment de 
beneficis i càrregues del planejament d’acord amb l’establer a l’article 126.4 i 5 TRLUC 

3.2 OPERACIONS RESPECTE LES FINQUES APORTADES 

El present document inclou les corresponents fitxes de les finques registrals aportades a la reparcel·lació 
per restar incloses dins del Sector N, a on s’indiquen les dades registrals, els titulars, càrregues i altres 
circumstàncies rellevants en aplicació directa del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven 
les “Normas complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en 
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”, tenint en compte els aspectes següents: 

3.2.1 Superfícies de les finques  

De conformitat amb el que disposa l’article 132.2 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya  “en cas de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques, 
s’ha d’estar a la realitat física, essent d’aplicació el què estableix la legislació aplicable sobre inscripció en 
el Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística”. D’aquí que d’acord amb el que prescriu 
l’article 8 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les Normas complementarias al 
Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, i l’article 55. A) del Decret 303/1997, de 25 de novembre, la superfície 
que s’especifica en el present Projecte de Reparcel·lació per a les finques registrals aportades és la 
superfície real segons recent amidament  topogràfica, la qual prevaldrà sobre la que continguin els 
corresponents títols. 

És per això que d’acord amb l’article 8 del RD 1093/1997 l’aprovació definitiva del present document serà 
títol suficient per a la rectificació de les cabudes de les finques aportades.  

3.2.2 Règim de les càrregues preexistents sobre les finques aportades 

El tractament de les càrregues de les finques aportades al present Projecte de Reparcel·lació es regeix pel 
que disposa l’article 148.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya que determina: 

148.1 A efectes del trasllat de càrregues a títol de subrogació real entre finques aportades i adjudicades, 
el projecte ha de precisar els aspectes següents:  

a) Ha d’especificar cada una de les càrregues que resultin incompatibles amb les determinacions 
del planejament que s’executa, la raó de la seva incompatibilitat, la indemnització que en el seu 
cas s’hagi de satisfer a qui en sigui titular i el pagament o consignació de la citada indemnització.  

b) Respecte de cada una de les càrregues compatibles, el projecte les ha de traslladar a la finca 
resultant que substitueixi per subrogació real la finca gravada.  

c) Si de la finca aportada en resulten diverses finques resultants, les càrregues es traslladen a totes 
elles, llevat que es determini una altra cosa per acord unànime de les persones interessades. 
Aquest acord pot fer-se constar en el projecte mitjançant compareixença conjunta o successiva 
de les persones interessades, de la que s’ha d’estendre la diligència corresponent. L’administració 
actuant ha de comunicar a les persones interessades aquesta possibilitat, amb motiu de 
l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació.  

d) Quan s’haguessin de traslladar a una finca adjudicada diverses càrregues compatibles 
procedents de diferents finques aportades, s’ha de determinar, si s’escau, la quota que correspon 
a cadascuna d’elles en funció del valor que s’hagi tingut en compte en el projecte a efectes de 
fixació de drets.  

e) En el supòsit que l’administració actuant tingués coneixement de la càrrega durant la redacció 
del projecte i abans de l’acabament del termini establert per a la informació pública, n’és 
obligatòria la fixació de la quota.  

148.2 Els drets inscrits en les finques de procedència amb posterioritat a la nota marginal d’inici de 
l’expedient, així com els que s’inscriguin durant la tramitació del Projecte de Reparcel·lació quan no 
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existeixi la nota marginal i no constin degudament incorporats a l’indicat projecte, es traslladen 
directament i d’ofici pel registrador a les finques de resultat que les substitueixen per subrogació.  

Així mateix, s’ha observat el que disposa el 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, pel que fa al tractament de les càrregues 
existents en les finques aportades als processos d’equidistribució. 

En aquest sentit, en mèrits al que disposa l’article 11.2 del citat Reial Decret 1093/1997, els drets i càrregues 
que graven  les finques aportades i que no resultin incompatibles amb les determinacions del planejament 
que s’executa es traslladaran a les finques adjudicades als seus titulars en aplicació del principi de 
subrogació real, d’acord amb les regles fixades en el precepte citat. 

3.2.3 Operacions registrals prèvies. 

a) Represa del tracte successiu: 

En relació a la represa del tacte successiu de les finques incloses en l’àmbit de la reparcel·lació, estableix 
l’article 9.1 de les Normas complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística el següent: “Cuando los 
títulos públicos intermedios tan sólo estuviesen pendientes de inscripción, se procederá previamente a la 
práctica de ésta. Si fuese preciso, para la obtención de copias de tales títulos tendrá interés legítimo para 
solicitar su expedición el órgano actuante, la Junta de Compensación o la entidad competente para la 
ejecución de la unidad”. D’acord amb l’esmentat precepte, el present projecte de reparcel·lació 
contempla la titularitat de les finques aportades números 22, 56 i 57  a nom  dels nous titulars que consten 
en els documents públics intermedis, i que s’adjunten al present document per tal que siguin inscrits de 
forma prèvia. Concretament, s’adjunten els següents títols: 

 Escriptura pública de Donació atorgada pel Notari de Granollers Maria Ángeles Vidal Davydoff en 
data de 18 de setembre de 2007, amb el número 2128 del seu protocol, per la qual es procedeix a 
la donació de les finques registrals 2.155 (finca aportada 56) i 100 (finca aportada 57) al Sr. 
Francisco Reixach Pruna. 

 Escriptura pública de Compra venta atorgada pel Notari de Les Franqueses Javier Santos Lloro en 
data de 28 de gener de 2016, amb el número 97 del seu protocol, per la qual es procedeix a la 
venta de la finca registral 277 (finca aportada 22). 

b) Segregacions: 

De conformitat a l’article 7 del Real 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 inscripció en el Registre de la 
Propietat d’actes de naturalesa urbanística, el present Projecte de reparcel·lació ha de procedir a 
descriure les parts de les finques registrals incloses en l’àmbit d’actuació. En el present projecte de 
reparcel·lació es procedeix a la inclusió parcial de diverses finques registrals, motiu pel qual en la 
corresponent fitxa de cadascuna d’elles es procedeix a segregar i descriure les porcions de finques 
incloses en l’àmbit, així com a la descripció de les restes de finca no incloses en el present projecte de 
reparcel·lació. 

c) Immatriculació: 

L’article 8 del Real 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 inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de 
naturalesa urbanística, habilita al present projecte de reparcel·lació a immatricular aquelles finques 
d’origen que no hagin estat prèviament inscrites en el Registre de la Propietat. 

El present projecte de reparcel·lació no contempla la immatriculació de cap finca, al constar la totalitat 
de l’àmbit prèviament inscrit en el Registre de la Propietat. 
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3.3 RELACIÓ D’INTERESSATS 

En el present projecte de reparcel·lació es fan constar com a interessats tots aquells titulars d’un dret de 
propietat o de qualsevol altre dret de transcendència real sobre les finques incloses en l’àmbit de la 
reparcel·lació, d’acord amb l’article 145 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Tots ells es relacionen en el 
llistat que s’annexa a les fitxes de les finques aportades. 

La determinació dels interessats pels conceptes indicats s’ha efectuat d’acord amb les dades que figuren 
en els Registres i en els documents públics i privats aportats pels afectats. 

En mèrits del que disposa l’article 3 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la condició així determinada gaudeix 
de presumpció de veracitat que, no obstant podrà ser desvirtuada per qui, de forma fefaent, acrediti un 
millor dret i aquest hagi estat reconegut en document públic. 
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4. CRITERIS ADOPTATS EN LA REPARCEL·LACIÓ 

4.1 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES APORTADES 

La valoració de les finques aportades s’ha establert d’acord amb l’art. 126.1.a) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme en relació al 132 i 133 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el “dret de les 
persones propietàries dels terrenys inclosos en l’àmbit, si no hi ha acord unànime, és proporcional a la 
superfície de les finques originàries respectives en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del 
polígon corresponent”.  

4.2 CRITERIS D’INDEMNITZACIÓ DELS BÉNS I DRETS INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT  

La data de referència de les valoracions contingudes en aquest Projecte de reparcel·lació serà la de 
l’aprovació inicial del mateix,  de conformitat a l’article 131.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

4.2.1 Construccions, plantacions, obres i instal·lacions:  

De conformitat amb el que disposa l’article 120.1.b) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya modificat per la Llei 3/2012:  

“Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes següents:  

b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de plantacions, 
d’obres i instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans, d’acord amb la legislació aplicable 
en matèria de règim del sòl i valoracions” 

En el present àmbit existeixen construccions, plantacions, obres o instal·lacions que hauran de ser total o 
parcialment enderrocades o derruïdes, contemplant-se la corresponent indemnització per aquest 
concepte de conformitat als següents criteris: 

4.2.1.1 Criteris de valoració dels elements constructius. 

La valoració de les edificacions, construccions i instal·lacions susceptibles de ser desvinculades del sòl 
rural, es realitzarà d’acord a l’article 18 del RVLS. 

La valoració de les edificacions, construccions i instal·lacions que siguin compatibles amb l'ús considerat 
en la valoració del sòl i no hagin estat tingudes en compte en l'obtenció de les rendes considerades en la 
valoració ni siguin susceptibles de generar rendes d'explotació, es realitzarà aplicant la següent expressió: 

V = VR - (VR - VF) x β, sent: 

- V = Valor de l'edificació, construcció o instal·lació, en euros. 

- VR = Valor de reposició brut, en euros. 

- VF = Valor de l'edificació, construcció o instal·lació al final de la seva vida útil en euros. 

- β = Coeficient corrector per antiguitat i estat de conservació, d’acord a la taula de l’Annex II del 
RVLS. 

Aquest coeficient es determina a la taula d’acord al percentatge de la seva vida útil esgotat: 

C% = 100 * (t / T),  on: 

t: anys des de la seva construcció o última rehabilitació integral. 

T: vida útil màxima d’edificacions, construccions i instal·lacions d’acord a l’annex III del RVLS. 

El valor de reposició brut serà el resultat de sumar al valor de mercat dels elements que integren els costos 
d'execució material de l'obra en la data a la qual s'ha d'entendre referida la valoració, les despeses 
generals i el benefici industrial del constructor, el import dels tributs que graven la construcció, els honoraris 
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professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries per construir una edificació, 
construcció o instal·lació de similars característiques utilitzant tecnologia i materials de construcció actuals. 

El valor de l'edificació, construcció o instal·lació al final de la vida útil, es determinarà d'acord amb les 
característiques de la mateixa i no podrà ser superior al 10 per cent del valor de reposició brut. 

4.2.1.2 Criteris de valoració de l’arbrat agrícola i plantacions. 

La valoració de l’arbrat ornamental es farà d’acord a l’anomenada Norma Granada. 

S’aplicarà el mètode de Capitalització de la renda real o potencial en explotacions agropecuàries i 
forestals, d’acord a l’article 13 del RVLS, en funció de les estructures de producció pròpies. 

4.2.1.3 Criteris de valoració d’explotacions industrials. 

S’aplicarà el mètode de Capitalització de la renda real o potencial en les explotacions comercials, 
industrials i de serveis en sòl rural, d’acord a l’article 15 del RVLS, mitjançant la capitalització de les rendes 
d'explotació al tipus de capitalització en sòl rural corregit, segons el risc de cada activitat 

4.2.2 Contractes d’Arrendament: 

L’article 127.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
determina 

127.3 Són despeses d’urbanització que han de ser assumides per les persones propietàries com a càrrega 
individualitzada dels corresponents terrenys, i que no van a càrrec del conjunt de la comunitat 
reparcel·latòria, les següents:  

b) Les indemnitzacions que corresponguin per l’extinció d’arrendaments i d’altres drets personals que 
s’hagin constituït amb posterioritat a l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació, si es tracta de 
polígons d’actuació en sòl urbà delimitats directament pel planejament general, o amb posterioritat a 
l’aprovació inicial del planejament, si es tracta de sectors objecte d’un pla derivat o bé de polígons 
d’actuació en sòl urbà delimitats mitjançant una modificació puntual del planejament general. Aquestes 
despeses han de ser assumides per les persones propietàries atorgants dels contractes dels quals es tracti.  

En el present àmbit d’actuació existeix un contracte d’arrendament que cal ser extingit com a 
conseqüència del canvi de titularitat dels terrenys a on s’exerceix dita activitat (finques aportades 56 i 57) 
a fi i efecte de possibilitar l’execució del planejament. Els criteris emprats es justifiquen a continuació: 

4.2.2.1 Valoració de l’extinció d’arrendaments. 

Els arrendataris o altres ocupants legals dels immobles afectats pel desenvolupament del Sector N, tenen 
dret a ser indemnitzats econòmicament per l’extinció del seu contracte d’arrendament o per l’extinció 
d’un altre dret real o personal que empari l’ocupació del sòl o l’immoble afectat. La indemnització ha de 
ser equivalent al valor dels perjudicis ocasionats quantificats econòmicament.  

D’acord a l’article 6.7 del RVLS, el càlcul de les indemnitzacions arrendatícies, quan procedeixin d'acord 
amb la legislació d'expropiació forçosa, es realitzarà conforme a la legislació estatal següent: 

a) En arrendaments rústics i parceries, tal com disposen les lleis d'expropiació forçosa i 
d'arrendaments rústics, excepte en el cas d'arrendaments rústics històrics, en què el càlcul de la 
indemnització s'efectuarà conforme a la seva legislació pròpia. 

b) En arrendaments urbans, d'acord amb la legislació d'arrendaments urbans, tenint en compte, en 
tot cas, els següents criteris: dificultat de substitució de l'arrendament en condicions anàlogues i 
especialment la derivada de la diferència de rendes, quantia de les despeses de trasllat per 
llicències, ports, nous contractes, etc. i valor de les millores realitzades en l'immoble quan la seva 
percepció correspongui a l'arrendatari. 

Aquesta indemnització es determina per la diferència de rendes entre el lloguer satisfet a la data d’inici 
de l’expedient de reparcel·lació, i la que hauran de satisfer en un nou habitatge, local o nau, segons sigui 
el cas, capitalitzada a deu anys, llevat que el termini d’expiració del contracte sigui menor, en quin cas la 
diferència de rendes s’establirà pel termini que restava de contracte.  
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El preu de lloguer futur, als efectes de calcular la previsible diferència de rendes, s’extreu de publicacions 
especialitzades en la matèria, i s’ha de referir al mateix districte, barri o zona d’actuació i en funció 
d’immobles de característiques similars a l’afectat (antiguitat, estat de conservació i serveis). 

4.2.3 Elements urbanístics modificats 

Els elements urbanístics que resulten modificats, com tanques de límits de parcel·les, traces de carrers, 
moviments de terres, etc, quedaran valorats al corresponent projecte d’urbanització, ja que es 
contemplen com obres pròpies de l’acte urbanitzador. 

4.2.4 Quadre resum d’indemnitzacions. 

Tot seguit es relaciona un resum de les indemnitzacions corresponents a elements i instal·lacions afectades 
com a conseqüència de la present reparcel·lació: 

INDEMNITZACIONS PER EDIFICACIONS, INSTAL·LACIONS I ALTRES NO COMPATIBLES AMB L'ORDENACIÓ

Finca 
aportada Perceptor de la indemnització Valoració

MARIA MIGUEL FELICIANO I JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ
a) Cobert per magatzem. 2.615,96 €
b) Construcció ocupada per els serveis. 1.635,21 €

5 4.251,17 €
 

CAN PUJADAS 2006, S.L.
a) Edificació destinada a magatzem agrícola. 11.020,61 €
b) Edificació destinada a magatzem agrícola. 3.954,78 €
c) Cobert agrícola 1.559,56 €
d) Cobert agrícola 649,53 €
e) hivernacle 1.504,60 €
f) Bassa de formigó per emmagatzematge d'aigua de reg. 1.152,62 €

g) Pou d'extracció d'aigua del subsòl. 1.082,62 €
h) Pou d'extracció d'aigua del subsòl. 1.082,62 €
i) Pou d'extracció d'aigua del subsòl. 1.082,62 €
j) Terrenys ocupats al servei de construccions rústiques. 13.302,45 €

k) Plantació d'oliveres. 18.200,00 €
l) Enderroc edificació residencial. 12.783,55 €

6 67.375,56 €

 

BATLLE & BIGAS, S.L.
Enderroc d’una sèrie d’edificacions agrícoles en desús
provinents de la finca aportada, que queden sobre sòl
destinat a sistemes.

17.029,76 €7

 
VALLDERIOLF, SA

a) Antiga granja 50.278,29 €
b) Enderroc edificació residencial. 29.053,51 €

79.331,80 €13

 

PERE BARRACHINA JUBANY
a) Cobert sense tancaments. 25.758,67 €
b) Caseta vigilant. 31.540,58 €
c) Pati pavimentat. 100.163,72 €
d) Tancament perimetral. 3.194,57 €
e) Pou. 4.723,98 €

165.381,52 €14

 
DESGUACES TRECE, S.L.
En concepte de reducció de superfície de l'activitat.

42.391,29 €14
 

OSCAR I JUAN CARLOS CREIX NAVARRO
a) Cal eliminar una instal·lació annexa a l’edificació que queda

fora de l’alineació de la parcel·la resultant. 3.586,00 €

b) Pou que pertany a la finca, tot i ser a l’exterior, i que caldra
extinguir en quedar dins de finca resultant adjudicada a un
altre propietari.

1.082,62 €

4.668,62 €21
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INVERTRASA, SA.
a) Nau. 102.206,39 €
b) Marquesina per a cubrició molls. 2.037,20 €
c) Construcció nova façana. 13.349,91 €

26 117.593,50 €

 
VINYA BRUGUER, S.L., FRANCISCO AGUILERA CODINA I MARIA
AGUILERA CODINA.

a) Cobert per estable sense climatitzar. 841,53 €
b) Cobert ús agrícola sense tancament. 959,59 €
c) Terrenys ocupats al servei de les construccions agrícoles. 9.962,35 €
d) Enderroc casa de pages. 19.756,39 €

28 31.519,86 €

 
FRANCISCO BOSCH PLANA

a) Pou amb les instal·lacions de captació d'aigua soterrada. 2.547,31 €
b) Bassa per emmagatzematge d'aigua de reg. 1.303,70 €
c) Caseta, magatzem agrícola. 2.176,26 €

29 6.027,27 €

 

FLOR DE LOTO,S.A.
Tancat i plantació que queda dins una finca de domini i ús
públic.

6.658,84 €37

 
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ, NADIA CLAVELL GÓMEZ I ANTONI
CLAVELL GÓMEZ
Tancat de finca que queda dins una finca adjudicada a un
altre propietari.

42 2.774,87 €

 

JUAN BALLÚS TABERNÉ I MARIA MERCEDES BOSCH CAMPENY
Terrenys ocupats al servei de les construccions agrícoles.

43 15.486,61 €

 

PALET & PUIG IMMOBILIARIA, S.L.
Hi ha un pou que queda dins una zona de domini i ús públic.44 3.221,60 €

 

FRANCISCO REIXACH PRUNA
Cal extingir una edificació que queda dins una finca
adjudicada a un altre propietari.

56 470,25 €

 

FRANCISCO REIXACH PRUNA
a) Nau. 6.966,36 €
b) Cabina de pintura. 706,30 €
c) Pou. 1.448,50 €
d) Contracte d'arrendament a extingir. 24.637,68 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 597.941,36 €

57 33.758,84 €

 

Aquest apartat conté el resum de la valoració realitzada, i s’adjunta a aquest Projecte de reparcel·lació, 
com Annex II, el dossier elaborat amb l’explicació exhaustiva de cadascuna de les valoracions realitzades 
per a cadascun dels elements. 
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4.3 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS  

L'article 126.1.b del TRLU estableix: 

b) Les finques resultants es valoren de la manera que decideixen per unanimitat les persones propietàries 
afectades, sota criteris objectius i generals per a tot el polígon d'actuació urbanística i en funció de 
l'aprofitament urbanístic que li atribueix el planejament urbanístic, o bé, si no hi ha acord, es valoren 
subjectant-se als criteris de la legislació aplicable en matèria de sòl. En qualsevol cas, la valoració de les 
parcel·les resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació establertes per l'article 37.5. 

Així, es parteix del sostre atribuït a cada finca resultant, ponderat de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del TRLU, donant lloc així a les unitats d’aprofitament urbanístic (u.a.) als efectes de la seva 
equidistribució. 

4.3.1 Aprofitament urbanístic  

D’acord a l’art. 37 del TRLU, s'entén per aprofitament urbanístic el resultant de ponderar l'edificabilitat, els 
usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic.  

A l'efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l'aprofitament urbanístic en un àmbit d'actuació 
urbanística que comprèn diverses zones, com és el cas,  s'ha d'establir el valor relatiu homogeneïtzat de 
cadascuna, que ha d'expressar la intensitat dels usos, la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur 
localització i la repercussió admissible del valor de la urbanització o, si s'escau, la reurbanització. 

En cada zona, el producte del coeficient ponderador que li correspongui, pel coeficient d’edificabilitat i 
per la superfície de la zona en determina l’aprofitament urbanístic, que s’expressa en unitats de 
d’aprofitament (ua). 

En el cas que ens ocupa, als efectes de ponderar l’aprofitament s’han aplicat els següents coeficients 
d’homogeneïtzació: 

a) Coeficient per intensitat d’usos, amb el que es ponderen les diferents qualificacions urbanístiques 
incloses en aquest àmbit d’actuació. L’explicació de l’aplicació d’aquest coeficient 
d’homogeneïtzació queda definit en l’apartat següent del present document. 

b) Coeficient per localització, amb el que pondera l’emplaçament de les finques resultants en 
funció de la seva proximitat a les principals vies d’accés i la seva visualització des de la Carretera. 

c) Coeficient per plantes altes, amb el que es pondera d’una banda la rigidessa de la demanda de 
les plantes altes, i d’altra la impossibilitat d’executar-les degut a la normativa urbanística. 

En primer lloc s’estableix una diferenciació del valor de les finques resultants amb aprofitament privat 
degut a la seva qualificació, i en virtut del valor de mercat estimat se’n deriva un coeficient zonal 
diferenciat per a les dues qualificacions segons el següent quadre. 

K Vr
valors en Euros/m2 de sostre V útil coef. útil/const. V construït C.construcció Despeses (*) Vc Total coeficient V residual

Tipus I A 848,35 €/m2st 1,04 815,72 €/m2st 384,64 €/m2st 149,48 €/m2st 534,11 €/m2st 1,20 145,65 €/m2st 0,904
Tipus II B 1.072,72 €/m2st 1,11 966,41 €/m2st 444,74 €/m2st 173,53 €/m2st 618,27 €/m2st 1,24 161,10 €/m2st 1,000

Vv Vc Coef. 
Zonal

 

Com a resultat del quadre anterior es distingeix el Coeficient per intensitat d’usos, establint que a les 
parcel·les qualificades amb la Clau D.II se’ls aplica un coeficient ponderador de la unitat, i a les finques 
resultants qualificades amb la Clau D.I se’ls aplica un coeficient de 0,904. 

A part de la diferent consideració de les finques respecte la seva qualificació, s’ha establert una 
ponderació degut a la seva localització dins el polígon, amb tres categories diferents, per establir aquest 
Coeficient per localització s’ha aplicat el següent criteri: un coeficient d’1,0 per a les finques que estan a 
la primera línia de la carretera, un coeficient de 0,95 per a les finques que estan pròximes a les vies 
principals o que tenen una presencia destacada respecte de la visual principal des de la carretera, i 0,90 
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per a les finques restants, de manera que queden millor valorades les finques que tenen una millor 
accessibilitat i/o visibilitat des de la carretera C-251de Granollers a Cardedeu. 

Per tal d’establir el Coeficient per plantes altes s’han pres diferents consideracions, tenint en compte, 
bàsicament, l’aplicació de la Norma Urbanistica aplicable en cada cas. Atenent a la configuració del 
sector, que preveu unes superfícies de cessió molt superior a altres sectors industrials, i al coeficient 
d’edificabilitat brut que li atorga el planejament, ens resulta un sector on tenim un índex d’edificabilitat 
neta molt alt respecte a la ocupació permesa. Tant és així que en el cas de la tipologia de naus aïllades 
(Clau D.II, Tipus I) tenim un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, que comparativament amb la 
ocupació permesa, del 70%, fa que per a materialitzar tot el sostre calgui realitzar un 30% d’aquest a la 
planta primera o altell. La situació encara és més extrema en el cas de la tipologia de naus en filera (Clau 
D.II, Tipus II), on tenim un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, que s’aplica sobre la mateixa 
ocupació, del 70%, i que per tant obliga a construir tota la planta primera i a col·locar un 5% del sostre 
total en la planta segona. 

La situació que es descriu en el paràgraf anterior, es un escenari ideal on la ocupació que fixa la 
normativa, del 70%, es pot ocupar dins la parcel·la resultant, però degut a l’elevat nombre de propietaris, i 
a la mida de les finques resultants i les distàncies de separació a les partions, aquest percentatge 
d’ocupació es pot assolir en unes poques finques, i axí tenim una situació on la superfície màxima real que 
es pot ocupar sobre la finca resultant és inferior al 70% normatiu en la majoria de parcel·les del sector. 

Atenent a aquest factors, i per tal de materialitzar la totalitat del sostre resultant del planejament, es fa 
necessari un ús més extensiu de les plantes altes. A priori, i per a la col·locació d’usos industrials, la 
utilització de les plantes altes no és la situació òptima, i per tant, en aquest projecte d’equidistribució de 
beneficis i càrregues s’inclou aquest coeficient ponderador per tal de recollir les particularitats de 
cadascuna de les finques resultants, ja que per a cada configuració de parcel·la, en resulta un ús més o 
menys intensiu de les plantes altes. 

A continuació s’adjunta un gràfic esquemàtic de la distribució del sostre en les diferents plantes, en una 
finca ideal on sigui possible ocupar el 70% en planta baixa, de manera que tenim, per a la zona D.I amb la 
tipologia de naus aïllades: 

 

La superfície de color blanc representa la parcel·la resultant, en color gris tenim una hipotètica planta 
baixa que ocupa el 70% de la superfície de la finca, i en color groc tenim el sostre restant (un 30% del 
total) que cal realitzar en planta primera. 

Amb el mateix criteri, veiem el mateix esquema pel que fa a les parcel·les de la zona D.II per a la tipologia 
de naus en filera: 
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S’aprecia que les plantes baixa i primera s’ocupen totalment, i que per materialitzar la totalitat del sostre 
resultant en aplicació de l’índex d’edificabilitat neta cal col·locar un 5% del sostre en la planta segona. 

En una primera, i immediata, conclusió obtenim que en finques on no es pugui ocupar el 70% del sòl de la 
parcel·la, la col·locació de sostre en les plantes altes serà superior a la en resulta de l’aplicació de la 
normativa en una finca ideal.  

S’estableix en conseqüència un coeficient reductor del valor d’aquest escreix,  ja que om enten que no es 
tracta de la solució òptima i que el valor del producte inmobiliari resultant serà inferior degut a que el 
percentatge de sostre en les plantes altes és superior, aquest Coeficient per plantes altes, i per a l’escreix 
de sostre en la planta primera de les finques qualificades amb la Clau D.I, s’ha estimat en 0,95. 

De la mateixa manera, i pel que fa a l’escreix de sostre a realitzar en la planta segona de les finques 
qualificades amb la Clau D.II, s’estableix el coeficient en un valor de 0,80. Tot això es pot veure en el 
següents esquemes, per a les aïllades i les fileres, respectivament: 

   

En aquest cas, aquest escreix de sostre, que s’ha representat amb un color gris fosc transparent, es 
ponderarà amb aquest coeficient, i per tant atorgarà menys unitats d’aprofitament que en el cas ideal 
d’aplicació normativa. 
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Finalment, encara existeix un altre cas que resulta d’una configuració de parcel·la adjudicada, on, degut 
a la mida, o a la situació envers a sistemes que augmenten la distancia de separació amb les partions, la 
superfície que es pot ocupar en planta baixa encara és menor.  

En aquest cas, tant en una tipologia com en l’altre, l’escreix de sostre a materialitzar seria tant important 
que caldria construïr la planta segona en la tipologia de naus aïllades, i la tercera pel que fa a les naus en 
filera. 

En aquesta situació, el Coeficient per plantes altes que pondera l’escreix a situar a la planta segona de la 
Clau D.I s’ha estimat en 0,70. Pel que fa a la zona D.II, i entenent que una planta tercera no és possible 
degut a la limitació de l’alçada màxima (11m) que fixa la norma urbanística, s’ha estimat que el 
coeficient ponderado d’aquest sostre sigui 0, i per tant aquest hipotètic sostre en planta tercera no 
genera cap unitat d’aprofitament.  

S’adjunten de nou uns esquemes explicatius d’aquest escenari, l’escreix de sostre resultant, tant en la 
planta segona de les aïllades, com en la planta tercera de les fileres s’ha indicat en un color blau 
transparent: 

               

En conclusió, i per tal de fixar l’aprofitament de cadascuna de les finques, i en conseqüència el valor que 
li atorga aquest projecte de reparcel·lació per a equilibrar els beneficis i les càrregues resultants de la 
transformació urbanística, cal verificar per a cada finca resultant el sostre que es pot ocupar en 
cadascuna d’aquestes finques resultants. 

Per a cadascuna de les situacions descrites anteriorment s’aplicarà el coeficient ponderador 
corresponent, que es poden veure de manera simplificada en el següent quadre: 

 
Coeficient per plantes altes  CLAU D.II, Aïllades CLAU D.II, Fileres 

    

Situació ideal en PB 1,00 1,00 

Situació ideal en P1 1,00 1,00 

Escreix en P1 0,95 - 

Situació ideal en P2 - 1,00 

Escreix en P2 0,70 0,80 

Escreix en  P3 - 0,00 
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De l’aplicació de tots els coeficients ponderadors que s’ha explicat en aquest apartat, tenim què, 
l’aprofitament urbanístic resultant de l’aplicació d’aquest criteris, planta per planta de cada finca, al 
Sector N és el següent: 

CÀLCUL UNITATS D'APROFITAMENT

Finca Resultant Zonificació 
Urbanística

Supefície finca 
resultant Industrial Ocupació 

teòrica (70%)
Ocupació dins 

gàlibs
superfície 

s/normativa

superfície 
s/configuració 

parcel·les

coef. plantes 
altes coef. Situació coef. Homog ua plantes ua FINCA % del valor 

total

Aïllades D.I 196.686,67 m2 196.686,67 m2 168.446,25 ua 168.446,25 ua 72,498%

a.01 D.I 4.854,81 m2 4.854,81 m2 3.398,37 m2 2.732,67 m2 PB 3.398,37 m2 2.732,67 m2 1,000 0,900 0,904 2.223,57 ua
P1 1.456,44 m2 1.456,44 m2 1,000 0,900 0,904 1.185,11 ua
P1 665,70 m2 0,950 0,900 0,904 514,59 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

3.923,28 ua 1,689%

a.02 D.I 5.695,76 m2 5.695,76 m2 3.987,03 m2 3.662,42 m2 PB 3.987,03 m2 3.662,42 m2 1,000 0,900 0,904 2.980,11 ua
P1 1.708,73 m2 1.708,73 m2 1,000 0,900 0,904 1.390,39 ua
P1 324,61 m2 0,950 0,900 0,904 250,93 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

4.621,43 ua 1,989%

a.05 D.I 4.513,55 m2 4.513,55 m2 3.159,49 m2 2.804,70 m2 PB 3.159,49 m2 2.804,70 m2 1,000 0,900 0,904 2.282,18 ua
P1 1.354,07 m2 1.354,07 m2 1,000 0,900 0,904 1.101,80 ua
P1 354,79 m2 0,950 0,900 0,904 274,25 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

3.658,24 ua 1,574%

a.06 D.I 5.878,68 m2 5.878,68 m2 4.115,08 m2 3.517,55 m2 PB 4.115,08 m2 3.517,55 m2 1,000 0,900 0,904 2.862,23 ua
P1 1.763,60 m2 1.763,60 m2 1,000 0,900 0,904 1.435,04 ua
P1 597,53 m2 0,950 0,900 0,904 461,90 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

4.759,17 ua 2,048%

a.07 D.I 4.138,46 m2 4.138,46 m2 2.896,92 m2 1.543,82 m2 PB 2.896,92 m2 1.543,82 m2 1,000 1,000 0,904 1.395,79 ua
P1 1.241,54 m2 1.241,54 m2 1,000 1,000 0,904 1.122,49 ua
P1 302,28 m2 0,950 1,000 0,904 259,63 ua
P2 1.050,82 m2 0,700 1,000 0,904 665,04 ua

3.442,95 ua 1,482%

a.08 D.I 6.292,96 m2 6.292,96 m2 4.405,07 m2 3.926,81 m2 PB 4.405,07 m2 3.926,81 m2 1,000 0,950 0,904 3.372,76 ua
P1 1.887,89 m2 1.887,89 m2 1,000 0,950 0,904 1.621,52 ua
P1 478,26 m2 0,950 0,950 0,904 390,24 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

5.384,52 ua 2,317%

a.10 D.I 6.141,13 m2 6.141,13 m2 4.298,79 m2 3.732,72 m2 PB 4.298,79 m2 3.732,72 m2 1,000 0,950 0,904 3.206,05 ua
P1 1.842,34 m2 1.842,34 m2 1,000 0,950 0,904 1.582,40 ua
P1 566,07 m2 0,950 0,950 0,904 461,89 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

5.250,34 ua 2,260%

a.12 D.I 6.434,82 m2 6.434,82 m2 4.504,37 m2 3.828,14 m2 PB 4.504,37 m2 3.828,14 m2 1,000 0,900 0,904 3.114,96 ua
P1 1.930,45 m2 1.930,45 m2 1,000 0,900 0,904 1.570,80 ua
P1 676,23 m2 0,950 0,900 0,904 522,74 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

5.208,50 ua 2,242%

a.14 D.I 5.582,94 m2 5.582,94 m2 3.908,06 m2 3.630,17 m2 PB 3.908,06 m2 3.630,17 m2 1,000 0,900 0,904 2.953,87 ua
P1 1.674,88 m2 1.674,88 m2 1,000 0,900 0,904 1.362,85 ua
P1 277,89 m2 0,950 0,900 0,904 214,81 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

4.531,53 ua 1,950%

a.15 D.I 6.227,44 m2 6.227,44 m2 4.359,21 m2 4.193,26 m2 PB 4.359,21 m2 4.193,26 m2 1,000 0,900 0,904 3.412,06 ua
P1 1.868,23 m2 1.868,23 m2 1,000 0,900 0,904 1.520,18 ua
P1 165,95 m2 0,950 0,900 0,904 128,28 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

5.060,52 ua 2,178%

a.16 D.I 4.796,92 m2 4.796,92 m2 3.357,84 m2 2.909,63 m2 PB 3.357,84 m2 2.909,63 m2 1,000 0,900 0,904 2.367,57 ua
P1 1.439,08 m2 1.439,08 m2 1,000 0,900 0,904 1.170,98 ua
P1 448,21 m2 0,950 0,900 0,904 346,48 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

3.885,02 ua 1,672%

a.17 D.I 7.003,05 m2 7.003,05 m2 4.902,14 m2 4.167,98 m2 PB 4.902,14 m2 4.167,98 m2 1,000 0,950 0,904 3.579,90 ua
P1 2.100,92 m2 2.100,92 m2 1,000 0,950 0,904 1.804,49 ua
P1 734,16 m2 0,950 0,950 0,904 599,04 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

5.983,43 ua 2,575%

a.18 D.I 12.753,41 m2 12.753,41 m2 8.927,39 m2 9.029,22 m2 PB 8.927,39 m2 8.927,39 m2 1,000 0,950 0,904 7.667,78 ua
P1 3.826,02 m2 3.826,02 m2 1,000 0,950 0,904 3.286,19 ua
P1 0,00 m2 0,950 0,950 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

10.953,98 ua 4,714%

a.19 D.I 25.828,47 m2 25.828,47 m2 18.079,93 m2 20.495,38 m2 PB 18.079,93 m2 18.079,93 m2 1,000 0,950 0,904 15.528,95 ua
P1 7.748,54 m2 7.748,54 m2 1,000 0,950 0,904 6.655,27 ua
P1 0,00 m2 0,950 0,950 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

22.184,22 ua 9,548%

a.20 D.I 3.696,84 m2 3.696,84 m2 2.587,79 m2 1.784,30 m2 PB 2.587,79 m2 1.784,30 m2 1,000 1,000 0,904 1.613,21 ua
P1 1.109,05 m2 1.109,05 m2 1,000 1,000 0,904 1.002,71 ua
P1 675,25 m2 0,950 1,000 0,904 579,97 ua
P2 128,24 m2 0,700 1,000 0,904 81,16 ua

3.277,05 ua 1,410%

a.21 D.I 15.235,07 m2 15.235,07 m2 10.664,55 m2 11.389,85 m2 PB 10.664,55 m2 10.664,55 m2 1,000 1,000 0,904 9.641,94 ua
P1 4.570,52 m2 4.570,52 m2 1,000 1,000 0,904 4.132,26 ua
P1 0,00 m2 0,950 1,000 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

13.774,20 ua 5,928%

a.22 D.I 5.401,15 m2 5.401,15 m2 3.780,81 m2 3.072,59 m2 PB 3.780,81 m2 3.072,59 m2 1,000 1,000 0,904 2.777,96 ua
P1 1.620,35 m2 1.620,35 m2 1,000 1,000 0,904 1.464,97 ua
P1 708,22 m2 0,950 1,000 0,904 608,29 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

4.851,23 ua 2,088%

a.24 D.I 7.669,65 m2 7.669,65 m2 5.368,76 m2 4.934,93 m2 PB 5.368,76 m2 4.934,93 m2 1,000 1,000 0,904 4.461,73 ua
P1 2.300,90 m2 2.300,90 m2 1,000 1,000 0,904 2.080,27 ua
P1 433,82 m2 0,950 1,000 0,904 372,61 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

6.914,61 ua 2,976%

a.25 D.I 4.251,30 m2 4.251,30 m2 2.975,91 m2 2.200,84 m2 PB 2.975,91 m2 2.200,84 m2 1,000 1,000 0,904 1.989,80 ua
P1 1.275,39 m2 1.275,39 m2 1,000 1,000 0,904 1.153,09 ua
P1 775,07 m2 0,950 1,000 0,904 665,71 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

3.808,61 ua 1,639%

a.26 D.I 5.932,83 m2 5.932,83 m2 4.152,98 m2 3.227,07 m2 PB 4.152,98 m2 3.227,07 m2 1,000 0,900 0,904 2.625,87 ua
P1 1.779,85 m2 1.779,85 m2 1,000 0,900 0,904 1.448,26 ua
P1 925,91 m2 0,950 0,900 0,904 715,74 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

4.789,87 ua 2,062%
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a.27 D.I 5.776,31 m2 5.776,31 m2 4.043,42 m2 3.242,58 m2 PB 4.043,42 m2 3.242,58 m2 1,000 0,900 0,904 2.638,49 ua
P1 1.732,89 m2 1.732,89 m2 1,000 0,900 0,904 1.410,06 ua
P1 800,84 m2 0,950 0,900 0,904 619,06 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

4.667,60 ua 2,009%

a.28 D.I 7.075,00 m2 7.075,00 m2 4.952,50 m2 4.385,70 m2 PB 4.952,50 m2 4.385,70 m2 1,000 0,900 0,904 3.568,64 ua
P1 2.122,50 m2 2.122,50 m2 1,000 0,900 0,904 1.727,08 ua
P1 566,80 m2 0,950 0,900 0,904 438,14 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

5.733,87 ua 2,468%

a.29 D.I 7.602,45 m2 7.602,45 m2 5.321,72 m2 3.297,14 m2 PB 5.321,72 m2 3.297,14 m2 1,000 1,000 0,904 2.980,98 ua
P1 2.280,74 m2 2.280,74 m2 1,000 1,000 0,904 2.062,04 ua
P1 1.016,41 m2 0,950 1,000 0,904 873,00 ua
P2 1.008,17 m2 0,700 1,000 0,904 638,05 ua

6.554,06 ua 2,821%

a.30 D.I 27.903,67 m2 27.903,67 m2 19.532,57 m2 21.126,22 m2 PB 19.532,57 m2 19.532,57 m2 1,000 1,000 0,904 17.659,62 ua
P1 8.371,10 m2 8.371,10 m2 1,000 1,000 0,904 7.568,41 ua
P1 0,00 m2 0,950 1,000 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

25.228,02 ua 10,858%

 

Filera D.II 46.786,68 m2 67.840,69 m2 63.901,29 ua 63.901,29 ua 27,502%

f.01 D.II 1.608,21 m2 2.331,90 m2 1.125,75 m2 753,38 m2 PB 1.125,75 m2 753,38 m2 1,000 1,000 1,000 753,38 ua
P1 1.125,75 m2 753,38 m2 1,000 1,000 1,000 753,38 ua
P2 80,41 m2 80,41 m2 1,000 1,000 1,000 80,41 ua
P2 672,97 m2 0,800 1,000 1,000 538,38 ua
P3 71,76 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

2.125,55 ua 0,915%

f.02 D.II 2.143,92 m2 3.108,68 m2 1.500,74 m2 1.384,11 m2 PB 1.500,74 m2 1.384,11 m2 1,000 0,950 1,000 1.314,90 ua
P1 1.500,74 m2 1.384,11 m2 1,000 0,950 1,000 1.314,90 ua
P2 107,20 m2 107,20 m2 1,000 0,950 1,000 101,84 ua
P2 233,27 m2 0,800 0,950 1,000 177,28 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

2.908,93 ua 1,252%

f.03 D.II 1.669,79 m2 2.421,20 m2 1.168,85 m2 1.158,04 m2 PB 1.168,85 m2 1.158,04 m2 1,000 0,950 1,000 1.100,14 ua
P1 1.168,85 m2 1.158,04 m2 1,000 0,950 1,000 1.100,14 ua
P2 83,49 m2 83,49 m2 1,000 0,950 1,000 79,32 ua
P2 21,63 m2 0,800 0,950 1,000 16,44 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

2.296,03 ua 0,988%

f.04 D.II 1.231,49 m2 1.785,66 m2 862,04 m2 822,91 m2 PB 862,04 m2 822,91 m2 1,000 0,950 1,000 781,76 ua
P1 862,04 m2 822,91 m2 1,000 0,950 1,000 781,76 ua
P2 61,57 m2 61,57 m2 1,000 0,950 1,000 58,50 ua
P2 78,27 m2 0,800 0,950 1,000 59,48 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

1.681,51 ua 0,724%

f.05 D.II 2.226,83 m2 3.228,90 m2 1.558,78 m2 1.099,28 m2 PB 1.558,78 m2 1.099,28 m2 1,000 1,000 1,000 1.099,28 ua
P1 1.558,78 m2 1.099,28 m2 1,000 1,000 1,000 1.099,28 ua
P2 111,34 m2 111,34 m2 1,000 1,000 1,000 111,34 ua
P2 919,00 m2 0,800 1,000 1,000 735,20 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

3.045,10 ua 1,311%

f.06 D.II 2.040,00 m2 2.958,00 m2 1.428,00 m2 960,00 m2 PB 1.428,00 m2 960,00 m2 1,000 1,000 1,000 960,00 ua
P1 1.428,00 m2 960,00 m2 1,000 1,000 1,000 960,00 ua
P2 102,00 m2 102,00 m2 1,000 1,000 1,000 102,00 ua
P2 858,00 m2 0,800 1,000 1,000 686,40 ua
P3 78,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

2.708,40 ua 1,166%

f.07 D.II 720,00 m2 1.044,00 m2 504,00 m2 480,00 m2 PB 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P1 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P2 36,00 m2 36,00 m2 1,000 0,950 1,000 34,20 ua
P2 48,00 m2 0,800 0,950 1,000 36,48 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

982,68 ua 0,423%

f.08 D.II 1.380,00 m2 2.001,00 m2 966,00 m2 920,00 m2 PB 966,00 m2 920,00 m2 1,000 0,950 1,000 874,00 ua
P1 966,00 m2 920,00 m2 1,000 0,950 1,000 874,00 ua
P2 69,00 m2 69,00 m2 1,000 0,950 1,000 65,55 ua
P2 92,00 m2 0,800 0,950 1,000 69,92 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

1.883,47 ua 0,811%

f.09 D.II 1.860,00 m2 2.697,00 m2 1.302,00 m2 840,00 m2 PB 1.302,00 m2 840,00 m2 1,000 1,000 1,000 840,00 ua
P1 1.302,00 m2 840,00 m2 1,000 1,000 1,000 840,00 ua
P2 93,00 m2 93,00 m2 1,000 1,000 1,000 93,00 ua
P2 747,00 m2 0,800 1,000 1,000 597,60 ua
P3 177,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

2.370,60 ua 1,020%

f.11 D.II 2.868,00 m2 4.158,60 m2 2.007,60 m2 1.512,00 m2 PB 2.007,60 m2 1.512,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.512,00 ua
P1 2.007,60 m2 1.512,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.512,00 ua
P2 143,40 m2 143,40 m2 1,000 1,000 1,000 143,40 ua
P2 991,20 m2 0,800 1,000 1,000 792,96 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

3.960,36 ua 1,704%

f.12 D.II 3.456,00 m2 5.011,20 m2 2.419,20 m2 1.904,00 m2 PB 2.419,20 m2 1.904,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.904,00 ua
P1 2.419,20 m2 1.904,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.904,00 ua
P2 172,80 m2 172,80 m2 1,000 1,000 1,000 172,80 ua
P2 1.030,40 m2 0,800 1,000 1,000 824,32 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

4.805,12 ua 2,068%

f.14 D.II 1.656,00 m2 2.401,20 m2 1.159,20 m2 1.104,00 m2 PB 1.159,20 m2 1.104,00 m2 1,000 0,950 1,000 1.048,80 ua
P1 1.159,20 m2 1.104,00 m2 1,000 0,950 1,000 1.048,80 ua
P2 82,80 m2 82,80 m2 1,000 0,950 1,000 78,66 ua
P2 110,40 m2 0,800 0,950 1,000 83,90 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

2.260,16 ua 0,973%

f.15 D.II 3.601,47 m2 5.222,13 m2 2.521,03 m2 1.900,90 m2 PB 2.521,03 m2 1.900,90 m2 1,000 1,000 1,000 1.900,90 ua
P1 2.521,03 m2 1.900,90 m2 1,000 1,000 1,000 1.900,90 ua
P2 180,07 m2 180,07 m2 1,000 1,000 1,000 180,07 ua
P2 1.240,26 m2 0,800 1,000 1,000 992,21 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

4.974,08 ua 2,141%

f.16 D.II 925,86 m2 1.342,50 m2 648,10 m2 685,22 m2 PB 648,10 m2 648,10 m2 1,000 0,950 1,000 615,70 ua
P1 648,10 m2 648,10 m2 1,000 0,950 1,000 615,70 ua
P2 46,29 m2 46,29 m2 1,000 0,950 1,000 43,98 ua
P2 0,00 m2 0,800 0,950 1,000 0,00 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

1.275,37 ua 0,549%

f.17 D.II 2.012,94 m2 2.918,76 m2 1.409,06 m2 956,70 m2 PB 1.409,06 m2 956,70 m2 1,000 1,000 1,000 956,70 ua
P1 1.409,06 m2 956,70 m2 1,000 1,000 1,000 956,70 ua
P2 100,65 m2 100,65 m2 1,000 1,000 1,000 100,65 ua
P2 856,05 m2 0,800 1,000 1,000 684,84 ua
P3 48,66 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

1,162%2.698,89 ua
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f.18 D.II 2.989,91 m2 4.335,37 m2 2.092,94 m2 1.609,61 m2 PB 2.092,94 m2 1.609,61 m2 1,000 1,000 1,000 1.609,61 ua
P1 2.092,94 m2 1.609,61 m2 1,000 1,000 1,000 1.609,61 ua
P2 149,50 m2 149,50 m2 1,000 1,000 1,000 149,50 ua
P2 966,65 m2 0,800 1,000 1,000 773,32 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

1,783%4.142,04 ua

f.19 D.II 2.007,44 m2 2.910,79 m2 1.405,21 m2 1.480,85 m2 PB 1.405,21 m2 1.405,21 m2 1,000 0,950 1,000 1.334,95 ua
P1 1.405,21 m2 1.405,21 m2 1,000 0,950 1,000 1.334,95 ua
P2 100,37 m2 100,37 m2 1,000 0,950 1,000 95,35 ua
P2 0,00 m2 0,800 0,950 1,000 0,00 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

2.765,25 ua 1,190%

f.20 D.II 994,63 m2 1.442,21 m2 696,24 m2 739,06 m2 PB 696,24 m2 696,24 m2 1,000 0,950 1,000 661,43 ua
P1 696,24 m2 696,24 m2 1,000 0,950 1,000 661,43 ua
P2 49,73 m2 49,73 m2 1,000 0,950 1,000 47,24 ua
P2 0,00 m2 0,800 0,950 1,000 0,00 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

1.370,10 ua 0,590%

f.21 D.II 1.055,56 m2 1.530,56 m2 738,89 m2 715,56 m2 PB 738,89 m2 715,56 m2 1,000 0,950 1,000 679,78 ua
P1 738,89 m2 715,56 m2 1,000 0,950 1,000 679,78 ua
P2 52,78 m2 52,78 m2 1,000 0,950 1,000 50,14 ua
P2 46,66 m2 0,800 0,950 1,000 35,46 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

0,622%1.445,17 ua

f.23 D.II 2.512,39 m2 3.642,97 m2 1.758,67 m2 1.282,24 m2 PB 1.758,67 m2 1.282,24 m2 1,000 1,000 1,000 1.282,24 ua
P1 1.758,67 m2 1.282,24 m2 1,000 1,000 1,000 1.282,24 ua
P2 125,62 m2 125,62 m2 1,000 1,000 1,000 125,62 ua
P2 952,87 m2 0,800 1,000 1,000 762,29 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

3.452,39 ua 1,486%

f.24 D.II 2.753,73 m2 3.992,91 m2 1.927,61 m2 1.492,19 m2 PB 1.927,61 m2 1.492,19 m2 1,000 1,000 1,000 1.492,19 ua
P1 1.927,61 m2 1.492,19 m2 1,000 1,000 1,000 1.492,19 ua
P2 137,69 m2 137,69 m2 1,000 1,000 1,000 137,69 ua
P2 870,84 m2 0,800 1,000 1,000 696,67 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

3.818,74 ua 1,644%

f.25 D.II 802,51 m2 1.163,64 m2 561,76 m2 535,01 m2 PB 561,76 m2 535,01 m2 1,000 0,950 1,000 508,26 ua
P1 561,76 m2 535,01 m2 1,000 0,950 1,000 508,26 ua
P2 40,13 m2 40,13 m2 1,000 0,950 1,000 38,12 ua
P2 53,49 m2 0,800 0,950 1,000 40,66 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

1.095,29 ua 0,471%

f.26 D.II 2.173,67 m2 3.151,82 m2 1.521,57 m2 1.052,58 m2 PB 1.521,57 m2 1.052,58 m2 1,000 1,000 1,000 1.052,58 ua
P1 1.521,57 m2 1.052,58 m2 1,000 1,000 1,000 1.052,58 ua
P2 108,68 m2 108,68 m2 1,000 1,000 1,000 108,68 ua
P2 943,90 m2 0,800 1,000 1,000 755,12 ua
P3 -5,92 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

2.968,96 ua 1,278%

f.27 D.II 1.376,33 m2 1.995,68 m2 963,43 m2 933,22 m2 PB 963,43 m2 933,22 m2 1,000 0,950 1,000 886,56 ua
P1 963,43 m2 933,22 m2 1,000 0,950 1,000 886,56 ua
P2 68,82 m2 68,82 m2 1,000 0,950 1,000 65,38 ua
P2 60,42 m2 0,800 0,950 1,000 45,92 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

1.884,41 ua 0,811%

f.28 D.II 720,00 m2 1.044,00 m2 504,00 m2 480,00 m2 PB 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P1 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P2 36,00 m2 36,00 m2 1,000 0,950 1,000 34,20 ua
P2 48,00 m2 0,800 0,950 1,000 36,48 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

982,68 ua 0,423%

 

De l’aplicació de tots aquests coeficients es desprèn que l’aprofitament del sector N és d’un total de 
232.347,54 ua corresponents a les finques privades amb aprofitament. 

4.3.2 Valors de repercussió 

La data de referència del Valor de repercussió serà la de l’aprovació inicial del present projecte de 
reparcel·lació,  de conformitat a l’article 131.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

Per fixar el valor residual del sòl s’ha tingut en compte l’article 22 del RLVS per remissió de l’article 27.1 del 
mateix text legal: 

Art. 27.1 RVLS: “Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 

1. En la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en la que los propietarios ejercitan la 
facultad de participar en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, y salvo existencia de 
acuerdo específico suscrito por la totalidad de los mismos con la finalidad de ponderar las propiedades 
afectadas entre sí o, en su caso, con las aportaciones del promotor de la actuación o de la 
Administración actuante, el suelo se tasará por el valor que les correspondería terminada la ejecución, 
en los términos establecidos en el artículo 22 de este Reglamento” 

Art. 22.2. RVLS: “Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que 
hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con 
la siguiente expresión: 

VRS = (Vv / K) - Vc 

Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
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Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros 
por metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y 
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria 
necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados 
a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas 
sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera 
sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones 
vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del 
componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor 
dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 
destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria 
localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto 
de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación 
de un mayor componente de gastos generales. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el 
resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio 
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 
inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en 
los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo.” 

En aplicació d’aquest articulat, es calcula el valor de repercussió del sòl per cadascuna de les zones 
d’aprofitament privat, d’acord al següent procediment: 

a) S’estudia la promoció immobiliària més probable, sobre cadascuna de les zonificacions 
establertes en el planejament que es desenvolupa: 

Pel que fa a la Zona de desenvolupament industrial tipus I, edificació aïllada, es preveuen edificacions de 
caràcter industrial i/o logístic, amb màxima ocupació en planta baixa i completades en plantes pis amb 
els serveis propis de les activitats industrials que s’hi desenvolupin. Les tipologies constructives corresponen 
a edificis preferentment a base de prefabricats de formigó o metàl·lics, construïts en sec, i amb 
tractament d’acabat exclusivament per la façana principal. 

Pel que fa a la Zona de desenvolupament industrial tipus II, edificació en filera, es preveuen edificacions 
de caràcter mixt, industrial i terciari, o de serveis. En aquestes edificacions es preveu el desenvolupament 
en alçada de l’edificabilitat prevista, en conjunts d’acord a les unitats agrupades previstes al 
planejament. Les tipologies constructives corresponen a edificis preferentment a base de prefabricats de 
formigó o metàl·lics, construïts en sec, i amb tractament d’acabat representatiu i identificador, d’acord a 
les condicions fixades al planejament. 

b) Mitjançant l’obtenció de mostres de mercat, degudament homogeneïtzades, s’estableix el valor 
de venda de cadascuna de les tipologies edificatòries: 

S’han extret diverses mostres de productes similars en l’entorn proper (al mateix terme municipal) de 
diversos portals immobiliaris, especialitzats en sòl i  edificació industrial i terciària, i s’ha contrastat les dades 
obtingudes amb valors de referència del mercat d’àmbit local, comarcal, provincial i autonòmic. 

Així, s’han obtingut els valors de venda per metre quadrat de sostre construït de cadascuna de les 
tipologies, que són: 

Vv Zona de desenvolupament industrial tipus I, edificació aïllada = 815,72 €/m2st. 

Vv Zona de desenvolupament industrial tipus II, edificació en filera = 966,41 €/m2st. 
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La situació del mercat immobiliari al llarg de l'any en curs, en la pràctica totalitat de les zones i amb 
independència de la tipologia dels immobles, tendeix a l'estancament de preus, no es preveu un canvi de 
tendència a mitjà termini. 

c) Amb referència a publicacions especialitzades, s’aplica el cost de construcció corresponent a 
cada tipus d’edificació: 

Els costos de construcció aplicats, que inclouen els costos d'execució material de l'obra, les despeses 
generals i el benefici industrial del constructor, els impostos sobre la construcció, els honoraris professionals 
per projectes i la direcció de les obres, s’han extret de la publicació dels barems del cost de construcció 
utilitzats per el Col·legi oficial d’Arquitectes de Catalunya segons el mòdul bàsic publicat per a l’any 2015. 
Els valors aplicats són: 

Cost Construcció (PEM)
Mb Cg Ct Cq Cu Cost Const.

Nau industrial aïllada (Tipus I) 482,00 €/m2st 0,95 1,20 1,00 0,70 384,64 €/m2st

Nau industrial (filera/tester) 482,00 €/m2st 0,95 1,05 1,00 0,65 312,52 €/m2st
Nau comercial / oficines (filera/tester) 482,00 €/m2st 0,95 1,05 1,00 1,20 576,95 €/m2st
Naus en conjunts filera (Tipus II) 444,74 €/m2st
 

Com es pot veure tenim: 

Vc Zona de desenvolupament industrial tipus I, edificació aïllada = 384,64 €/m2st. 

Vc Zona de desenvolupament industrial tipus II, edificació en filera = 444,74 €/m2st. 
(considerant un 50% industrial, un 50% nau terciària amb oficines) 

S’han considerat, també, altres despeses necessàries per a la promoció dels immobles, com les 
assegurances i controls tècnics, les notarials i registrals, i les de comercialització. Aquestes despeses 
afegides resulten de: 

Vc Zona de desenvolupament industrial tipus I, edificació aïllada = 149,48 €/m2st. 

Vc Zona de desenvolupament industrial tipus II, edificació en filera = 173,53 €/m2st. 

d) Amb aquests valors, s’aplica la fórmula del valor residual abans referida 

S’adjunta quadre amb aplicació de tots els valors que s’han anat obtenint en aquest procés: 
K Vr

valors en Euros/m2 de sostre V útil coef. útil/const. V construït C.construcció Despeses (*) Vc Total coeficient V residual

Tipus I A 848,35 €/m2st 1,04 815,72 €/m2st 384,64 €/m2st 149,48 €/m2st 534,11 €/m2st 1,20 145,65 €/m2st
Tipus II B 1.072,72 €/m2st 1,11 966,41 €/m2st 444,74 €/m2st 173,53 €/m2st 618,27 €/m2st 1,24 161,10 €/m2st

Vv Vc

 

VRS Zona de desenvolupament industrial tipus I, edificació aïllada = 145,65 €/m2st. 

VRS Zona de desenvolupament industrial tipus II, edificació en filera = 161,10 €/m2st  

Val a dir que el coeficient K aplicat ha estat d’1,20 per a les naus aïllades, i d’1,24 per a les naus en filera, 
atenent a la rigidesa de la demanda, l’ús industrial de les edificacions resultants del planejament, i la 
conjuntura econòmica actual. 

e) Unitat d’aprofitament 

Finalment, per obtenir les Unitats d’Aprofitament (ua) del Sector, s’apliquen els valors obtinguts a les 
parcel·les resultants, en funció de la seva tipologia i edificabilitat, i ponderant el seu valor en funció de la 
seva situació i de la rigidesa de la demanda (val a dir que aquesta ponderació es fa per cada tipologia 
independentment). 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 32 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

Per la valoració de l’aprofitament que correspon a les finques de resultat, es té en compte el coeficient 
d’homogeneïtzació resultant del valor de repercussió abans calculat, que expressa la diferent intensitat 
dels usos: 

1 m2st Zona de desenvolupament industrial tipus I, edificació aïllada = 0,904 u.a. 

1 m2st Zona de desenvolupament industrial tipus II, edificació en filera = 1,000 u.a. 

Altrament, el coeficient de situació pondera aspectes de les finques de resultat com ara l’accessibilitat, la 
visualització, la disponibilitat d’espai lliure privat (testers), etc. 

El total d’unitats d’aprofitament així calculat, és de 232.347,54 ua. 

4.3.3 Valors de les diferents finques resultants. 

En aplicació dels valors residuals del sòl urbanitzat, sobre el sostre resultant del planejament, obtenim el 
valor total del sector: 

Zona de valor Sostre Vr Valor
Tipus I 196.686,67 m2st 145,65 €/m2st 28.647.848,88 €
Tipus II 67.840,69 m2st 161,10 €/m2st 10.929.125,69 €
Total 264.527,36 m2st 39.576.974,57 €  

 
Atès que el valor total del Sector N resulta de 39.576.974,57 €, i el total d’unitats d’aprofitament és de 
232.347,54 ua,  s’estableix el valor de la unitat d’aprofitament en 170,34 €/ua. 

Finalment, tenint en compte els diferents valors de repercussió i coeficients d’homogeneïtzació, obtenim 
els valors, en unitat d’aprofitament, per a les finques resultants, realitzant el producte entre el nombre de 
les unitats de valor i el valor obtingut anteriorment per a una unitat de valor, obtindrem el valor de 
cadascuna de les finques resultants. 

4.3.4 Determinació del valor de repercussió del sòl als efectes de la indemnització 
substitutòria per l’escassa quantia dels drets aportats. 

D’acord a l’article 126.1.d) del TRLU, si l'escassa quantia dels drets d'alguns propietaris o propietàries no 
permet d'adjudicar-los parcel·les independents i no arriba al 15% de la parcel·la mínima edificable, 
l'adjudicació s'ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic. En el mateix sentit, 
s’expressa a l’article 139.5 del RLU. Per la valoració d’aquesta indemnització és d’aplicació l’article 27.2 
del RVLS: 

Art. 27.2 RVLS: “En el caso de que algún propietario no pudiera ejercitar la facultad de participar por 
causa de la insuficiencia de los derechos aportados para recibir una parcela edificable resultante de la 
actuación, su suelo se tasará por el valor establecido en el apartado anterior, descontados los gastos de 
urbanización no realizados e incrementados en la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo 
correspondientes a dichos gastos, conforme al apartado 3 del artículo 22 de este Reglamento.” 

22.3. RVLS: “En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan 
pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la 
edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el apartado 1 anterior la 
totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, 
de acuerdo con la siguiente expresión: 

VSo = VS - G · (1 + TLR + PR) 

Siendo: 

VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 

G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en 
euros. 

TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 

PR = Prima de riesgo en tanto por uno. 
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La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, 
será la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado 
secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. En cuanto a la prima de riesgo, a los 
efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los usos 
y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los 
porcentajes establecidos en el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble 
sin que pueda ser superior al porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en 
el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos 
generales.” 

Els valors resultants són els valors de substitució que s’apliquen al quadre del compte de liquidació 
provisional, per a determinar les indemnitzacions substitutòries en cas d’exclusió. 

La última referència publicada pel Banc d'Espanya del rendiment intern en el mercat secundari del deute 
públic de termini entre dos i sis anys, es recull tot seguit: 

 

L’Annex IV del RVLS, estableix les PR corresponents a cadascun dels usos. En el nostre cas prenem l’ús 
industrial, que té una prima de risc del 14%. 

 

D’acord amb aquestes dades es calcula el valor de la indemnització corresponent pel cas d’exclusió de 
la reparcel·lació d’algun dels Propietaris de sòl d’aportació, s’ha tingut en compte que la durada de la 
operació urbanística és de dos anys: 
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Aprofitament Valor actualitzat TLR PR
1,00 ua 65,27 € 0,224% 14%  

El valor resultant és doncs de 65,27 €/ua. 
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4.4 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE FINQUES AMB APROFITAMENT PRIVAT. 

En mèrits del que disposa l’article 126 del TRLU i els articles 133 i ss del Reglament 305/2006 pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en el present Projecte de 
Reparcel·lació s’adopten els següents criteris d’adjudicació de les finques resultants:  

- Els drets adjudicats a les persones propietàries, seran proporcionals a la superfície de les finques 
originàries respectives. 

- Procurar que les parcel·les resultants que s'adjudiquin estiguin situades en un lloc proper al de les 
antigues propietats de les mateixes persones titulars. 

- L’adjudicació a l’Ajuntament pot ser en les diferents tipologies de sòl amb que s’ordena el Sector. 

- L'adjudicació de finques independents al major nombre possible de persones propietàries és 
preferent a l'adjudicació de finques en indivís, i aquesta darrera a la indemnització en metàl·lic. 

- En l'adjudicació en indivís es procurarà la creació de comunitats amb el menor nombre possible 
de persones copropietàries. 

- No s’adjudiquen com a finques independents superfícies inferiors a la mínima obligatòria o que no 
reuneixin la configuració i característiques adequades per a la seva edificació. 

- Per a aquells propietaris a qui no correspon dret d’adjudicació equivalent a la parcel·la mínima 
edificable, s’ha determinat la indemnització en metàl·lic davant d’una adjudicació en proindivís. 

- En el cas de finques aportades amb edificacions preexistents, serà d’aplicació l’article 133.2.b) del 
RLU, per remissió del 138.2.a) del mateix Reglament; és a dir, si l'edificació i l'ús són conformes amb 
el planejament o no estan subjectes a enderrocament, procedeix l'adjudicació a la persona 
titular originària, que participa en la comunitat de reparcel·lació amb el percentatge derivat de 
l'aprofitament que el planejament que s'executa atribueix a la finca on es troba l'edificació. 
L’aplicació d’aquest criteri comporta necessàriament l’adjudicació en excés als propietaris de les 
parcel·les consolidades per l’edificació, i en correlació la necessitat d’adjudicar en defecte a 
aquells propietaris que ho han sol·licitat de forma expressa dins de l’expedient. Les diferències 
d’adjudicació que es produeixen com a conseqüència de l’anterior són objecte de compensació 
econòmica entre els interessats. 
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5. EQUIDISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES 

5.1 CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES 

5.1.1 Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.  

L’article 43 del TRLU modificat pel Decret Llei 3/2012, estableix:  

1. Els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels que imposa l'article 44 el 
deure de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin 
compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic del sector.  

2. L'administració actuant ha de fixar l'emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el 
procés de reparcel·lació. Per tal d'assegurar la participació de la iniciativa privada en la construcció 
d'habitatges de protecció pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment 
entre les diferents qualificacions de zona de l'àmbit d'actuació  

3. La cessió de sòl a què es refereix l'apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys 
fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d'habitatge o si l'ordenació urbanística dóna 
lloc a una parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la 
urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir.  En aquest darrer cas, la cessió pot ésser substituïda també 
per l'equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l'equivalent s'ha de destinar a conservar o 
ampliar el patrimoni públic de sòl. 

I l’apartat segon de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 3/2012 estableix: 

2. El percentatge de cessió de sòl amb aprofitament del 15% que estableix l’article 45.1 del text refós de 
la Llei d’urbanisme, en la redacció de la llei present i, en conseqüència, el percentatge d’aprofitament 
urbanístic de l’article 40.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció de la llei present, són 
aplicables als sòls urbanitzables que assoleixin aquesta classificació mitjançant els instruments de 
planejament urbanístic general o llurs revisions o modificacions que s’aprovin inicialment a partir de 
l’entrada en vigor de la llei present. Les modificacions dels instruments de planejament general aprovats 
definitivament de conformitat amb la normativa anterior que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada 
en vigor de la llei present i que comportin un increment del sostre edificable de sectors de sòl 
urbanitzable han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, 
a part de la cessió ordinària que corresponia al sector. 

I finalment cal tenir en compte també el que disposa l’article 46.1 TRLUC: 

“Article 46 

Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament 

L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament 
urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 
43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir urbanitzats”. 

De conformitat a tot l’anterior el Present Projecte de reparcel·lació contempla la cessió lliure de càrregues  
a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès del 10% de l’aprofitament urbanístic del Sector. 

Com  ja s’ha examinat, l’aprofitament urbanístic ponderat del Sector N és d’un total de 232.347,54 ua, el 
que comporta que a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès li hagin de ser adjudicades 23.234,75 ua 
en concepte de 10% d’aprofitament urbanístic. 

Atès que el valor de la unitat d’aprofitament s’ha establert en 170,34 €/ua., i el valor total del Sector N 
resulta de 39.576.974,57 €, el valor corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, a adjudicar a 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès és de 3.957.697,46 €. 

Vs u.a. Valor total sector Càrregues Valor NO 
Urbanit. Valor ua NO urb.

170,34 €/ua 232.347,54 ua 39.576.974,57 € 19.790.977,32 € 19.785.997,25 € 85,16 €/ua
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Aprofitament Percentatge u.a. Valor
Privat 90% 209.112,79 ua 35.619.277,12 €

Cessions A.M. 10% 23.234,75 ua 3.957.697,46 €
100% 232.347,54 ua 39.576.974,57 €  

Als efectes de indemnitzacions per defectes d’adjudicació, s’aplicarà el valor de 85,16 €/ua donat que 
aquest dèficit aprofitament no participa de les despeses d’urbanització. 

D’acord amb l’anterior s’adjudica a l’Ajuntament  

Propietari u.a. inicials Finca adjudicada Valor finca Total u.a. adjudicades Diferencial 
adjudicació

a.01 3.923,28 ua
a.05 3.658,24 ua
a.07 3.442,95 ua
a.10 5.250,34 ua
a.14 4.531,53 ua
a.27 4.667,60 ua
f.02 2.908,93 ua

28.382,87 ua 22,157%23.234,75 uaAJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm)

 

Del detall del quadre anterior es desprèn que s’adjudica a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès un 
total de 28.382,87 ua el que comporta un excès d’adjudicació del 22,157%, és a dir un excès 
d’adjudicació del 12,157% que serà valorat en la quantitat de 85,16 €/ua per ser aquest el valor de 
repercussió urbanitzat. 

Aquesta adjudicació representa un excès d’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès. Aquest excès d’adjudicació es justifica atenent a diverses causes. En primer lloc, davant de la 
impossibilitat d’efectuar una adjudicació exacta del 10% atesa la gran consolidació per l’edificació 
existent en l’àmbit; en segon lloc, l’excès d’adjudicació amb el que es queda l’administració prové de 
restes de finques que en el anterior tràmit d’aprovació inicial s’atorgaven a d’altres propietaris, i alguns 
d’aquest, en les seves al·legacions, manifesten que no podrien fer front a les despeses urbanístiques 
derivades de les adjudicacions i sol·licitaven unes finques adjudicades de mida més reduïda a fi i efecte 
de pagar part de les despeses d’urbanització a través del seu aprofitament resultant d’acord amb allò 
regulat, i per analogia,  per l’article 136 del reglament de la Llei d’urbanisme. 

L’anterior escenari provoca que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès rebi, d’una banda, el 10% 
d’aprofitament urbanístic urbanitzat, és a dir lliure de càrregues. I d’altra banda rep un excés 
d’aprofitament d’un 12,157% que haurà de ser valorat en la quantitat de 85,16 €/ua i respecte del qual 
haurà de contribuir a les càrregues d’urbanització d’idèntica forma que la resta de propietaris en tant que 
aquesta adjudicació no s’emmarca en la cessió del sòl regulada per l’article 43 TRLUC sinó que respon a 
la necessitat d’adquirir l’aprofitament mitjançant el qual alguns propietaris paguen part de les seves 
despeses d’urbanització.  

5.1.2 Cessions dels sistemes urbanístics  

Es cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès les finques resultants destinades a 
sistemes urbanístics, la superfície de les quals es relaciona en el següent quadre: 

CLASSE DE SÒL Clau Superfície %

Espais Verds V 132.632,04 m2 29,13%
Sistema Hidrològic H 3.453,57 m2 0,76%

Equipaments Q 23.181,96 m2 5,09%
Serveis Tècnics ST 271,96 m2 0,06%

Vials Vi 52.249,97 m2 11,48%
Total SISTEMES 211.789,50 m2 46,52%  

La descripció de cadascuna de les finques resultants destinades a sistemes urbanístics consten en la seva 
corresponent fitxa urbanística inclosa en el present projecte de reparcel·lació. 
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5.2 ADJUDICACIÓ DE  FINQUES RESULTANTS 

De conformitat als criteris adoptats en el present projecte de reparcel·lació, els quals donen estricte 
compliment a la normativa urbanística d’aplicació, a continuació es detalla el quadre a on es pot 
comprovar la distribució de l’aprofitament del present àmbit d’actuació: 
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Adjudicatari Finca Resultant Zonificació 
Urbanística Sòl Industrial Sostre    Industrial Unitats 

d'aprofitament Percentatge

Nom Aïllades D.I 196.686,67 m2 196.686,67 m2 168.446,25 ua 72,498%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.01 D.I 4.854,81 m2 4.854,81 m2 3.923,28 ua 1,689%
VALLDERIOLF, SA a.02 D.I 5.695,76 m2 5.695,76 m2 4.621,43 ua 1,989%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.05 D.I 4.513,55 m2 4.513,55 m2 3.658,24 ua 1,574%
BATLLE & BIGAS, SL a.06 D.I 5.878,68 m2 5.878,68 m2 4.759,17 ua 2,048%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.07 D.I 4.138,46 m2 4.138,46 m2 3.442,95 ua 1,482%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.10 D.I 6.141,13 m2 6.141,13 m2 5.250,34 ua 2,260%
VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.14 D.I 5.582,94 m2 5.582,94 m2 4.531,53 ua 1,950%
ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS a.15 D.I 6.227,44 m2 6.227,44 m2 5.060,52 ua 2,178%
ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ VILA CARBONELL a.17 D.I 7.003,05 m2 7.003,05 m2 5.983,43 ua 2,575%
FLOR DE LOTO, SA a.18 D.I 12.753,41 m2 12.753,41 m2 10.953,98 ua 4,714%
BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA a.19 D.I 25.828,47 m2 25.828,47 m2 22.184,22 ua 9,548%
PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL a.20 D.I 3.696,84 m2 3.696,84 m2 3.277,05 ua 1,410%
ARAGOGAMMA, SA a.21 D.I 15.235,07 m2 15.235,07 m2 13.774,20 ua 5,928%
HORMIGONES UNILAND, SL a.22 D.I 5.401,15 m2 5.401,15 m2 4.851,23 ua 2,088%
TERESA FABREGA BOSCH a.24 D.I 7.669,65 m2 7.669,65 m2 6.914,61 ua 2,976%
Mª DOLORES PASCUET OLIVA a.25 D.I 4.251,30 m2 4.251,30 m2 3.808,61 ua 1,639%
ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.27 D.I 5.776,31 m2 5.776,31 m2 4.667,60 ua 2,009%
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA a.28 D.I 7.075,00 m2 7.075,00 m2 5.733,87 ua 2,468%
FRANCISCO REIXACH PRUNA a.29 D.I 7.602,45 m2 7.602,45 m2 6.554,06 ua 2,821%
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA a.30 D.I 27.903,67 m2 27.903,67 m2 25.228,02 ua 10,858%

2,062%4.789,87 ua

3.885,02 ua 1,672%

5.384,52 ua 2,317%

5.208,50 ua 2,242%

a.08 D.I 6.292,96 m2

a.12 D.I 6.434,82 m2

6.292,96 m2

6.434,82 m2

a.16

a.26 D.I 5.932,83 m25.932,83 m2

D.I 4.796,92 m24.796,92 m2

 

Nom Filera D.II 46.786,68 m2 67.840,69 m2 63.901,29 ua 27,502%
CAN PUJADAS 2006, S.L. f.01 D.II 1.608,21 m2 2.331,90 m2 2.125,55 ua 0,915%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) f.02 D.II 2.143,92 m2 3.108,68 m2 2.908,93 ua 1,252%
MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ
MONTSERRAT BELLOT ESPINOS f.04 D.II 1.231,49 m2 1.785,66 m2 1.681,51 ua 0,724%
ABANESCU, SL f.05 D.II 2.226,83 m2 3.228,90 m2 3.045,10 ua 1,311%
JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL f.06 D.II 2.040,00 m2 2.958,00 m2 2.708,40 ua 1,166%
FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL
FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL f.08 D.II 1.380,00 m2 2.001,00 m2 1.883,47 ua 0,811%
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ
NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ
PEDRO BARRACHINA JUBANY f.11 D.II 2.868,00 m2 4.158,60 m2 3.960,36 ua 1,704%
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU
JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU
INVERTRASA, SA f.15 D.II 3.601,47 m2 5.222,13 m2 4.974,08 ua 2,141%
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA
TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL
FRANCISCO BOSCH PLANA
JUAN BALLÚS TABERNE
MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST
ANGLÈS TÈXTIL, SA f.19 D.II 2.007,44 m2 2.910,79 m2 2.765,25 ua 1,190%
CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL f.20 D.II 994,63 m2 1.442,21 m2 1.370,10 ua 0,590%
PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA
FRANCISCO BOSCH PLANA f.23 D.II 2.512,39 m2 3.642,97 m2 3.452,39 ua 1,486%
SOALPA, SA f.24 D.II 2.753,73 m2 3.992,91 m2 3.818,74 ua 1,644%
ROSA GANDUXER I POUS f.25 D.II 802,51 m2 1.163,64 m2 1.095,29 ua 0,471%
MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ f.26 D.II 2.173,67 m2 3.151,82 m2 2.968,96 ua 1,278%
ALEJANDRO GONZALEZ GASCH f.27 D.II 1.376,33 m2 1.995,68 m2 1.884,41 ua 0,811%
DOLORS CULLELL SALA
BUNTIANG 900, SL

TOTAL 243.473,35 m2 264.527,36 m2 232.347,54 ua 100,000%

720,00 m2

1.860,00 m2

3.456,00 m2

1.656,00 m2

925,86 m2

2.012,94 m2

1.055,56 m2

2.989,91 m2

f.09 D.II 2.697,00 m2 2.370,60 ua 1,020%

2.296,03 ua 0,988%

720,00 m2

2.698,89 ua 1,162%

1.445,17 ua 0,622%

982,68 ua 0,423%

4.142,04 ua 1,783%

2.260,16 ua 0,973%

1.275,37 ua 0,549%

982,68 ua 0,423%

4.805,12 ua 2,068%

f.18 D.II 4.335,37 m2

1.044,00 m2

1.669,79 m2

D.II 1.530,56 m2

f.03 D.II 2.421,20 m2

f.07 D.II

f.12 D.II 5.011,20 m2

f.14 D.II 2.401,20 m2

f.16 D.II 1.342,50 m2

f.28 D.II 1.044,00 m2

f.17 D.II 2.918,76 m2

f.21
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5.3 DIFERÈNCIES D’ADJUDICACIÓ ENTRE ELS PROPIETARIS 

L’article 126.1e) TRLU estableix el següent: 

“Les diferències d’adjudicació han d’ésser objecte de Reparcel·lació econòmica entre els interessats, el 
valor de la qual s’ha de fixar atenint-se al preu de les parcel·les resultants que els haurien correspost si 
l’adjudicació hagués estat possible”. 

Com ja s’ha anat reiterant al llarg del present document, l’àmbit del Sector N es troba parcialment 
consolidat per l’edificació, i en el present document preveu l’adjudicació a favor de les persones 
propietàries la titularitat dominical de les seves finques edificades, provocant en aquests supòsits una 
adjudicació que excedeix del 15% dels drets corresponents. Aquesta particularitat sumada a la necessitat 
de cedir en terrenys el 10% de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
provoca la ineludible conseqüència d’haver d’efectuar adjudicacions que excedeixen per defecte els 
drets d’alguns propietaris, i en un nombre menor de supòsits, que excedeixen per defecte  en més del 15% 
dels drets d’alguns propietaris. 

El criteri emprat ha estat el següent: 

 En primer lloc, adjudicar als propietaris les seves finques originàries prèviament edificades, encara 
que suposi un excés d’adjudicació superior al 15% dels drets dels seus propietaris, en aplicació 
directa dels preceptes legals citats. 

 En segon lloc, adjudicar als restants propietaris l’aprofitament urbanístic que els hi correspon, sense 
que la diferència d’adjudicació per defecte superi el 15% dels seus drets, en aplicació de l’article 
139.3 del reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 Finalment, i davant de la ineludible conseqüència, pels motius exposats, d’haver d’efectuar 
adjudicacions que excedeixen per defecte en més d’un 15% dels drets, s’ha optat per afectar 
única i exclusivament a aquells propietaris que han mostrat la seva conformitat prèviament i de 
forma expressa. 

La indemnització que correspon abonar o liquidar a cada propietari es calcula de conformitat al valor de 
repercussió del sòl sense urbanitzar, de conformitat a les regles de valoració aplicables contingudes en la 
normativa estatal de valoracions, això és el Real Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Sòl i Real Decret 1492/2011, de 24 d’Octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Valoracions de la Llei de sòl Estatal. El valor obtingut és de 85,16 €/ua de sòl sense urbanitzar, tal i com 
consta justificat en el present Projecte de reparcel·lació. 

Tanmateix, i als efectes de la indemnització substitutòria per l’escassa quantia dels drets aportats cal 
establir la quantitat en metàl·lic que correspon als propietaris als que no se’ls adjudica cap parcel·la, de 
manera que queda segons el següent quadre: 

INDEMNITZACIONS PER EXCLUSIÓ PER MANCA DE DRET (<15% parcel·la mínima) Art.126.d LUC

Finca registral
Finca 

aportada Perceptor de la indemnització
ua's pendents 

adjudicar
Valor ua 

Indemnització Valoració

Mª CABEZA TORRES ROCAMORA
RICARDO TORRES ROCAMORA
JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS
JAVIER JUNCADELLA SALISACHS
MERCEDES JUNCADELLA SALISACHS
GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS
Mª ÁNGELES RECOLONS MORER
ENCARNACIÓN TUSQUETS PEDROSA

550 (La Roca) 39 JUAN RIU COCH 131,85 ua 65,27 €/ua 8.605,56 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 18.095,72 €

65,27 €/ua145,40 ua6.611 2 9.490,16 €

 

En el següent quadre es detallen les diferències d’adjudicació que corresponen a cada propietari dels 
totals que componen la comunitat reparcel·latoria: 
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Finca 
registral Nº finca Propietari Percentatge 

finca Finca adjudicada Valor finca % Adjudicació u.a. adjudicades Total u.a. adjudicades Diferencial 
adjudicació

adj. mín. finca mín.
1732 1 DOLORS CULLELL SALA 100,000% 0,262% 0,262% 608,69 ua 65,936% 647,94 ua 647,94 ua 6,448%
6679 60 BUNTIANG 900, SL 100,000% 0,135% 0,135% 314,46 ua 34,064% 334,74 ua 334,74 ua 6,448%

CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA 50,000% 0,243% 563,61 ua 50,000% 637,69 ua
TIVIC GRUP, SL 25,000% 0,121% 281,80 ua 25,000% 318,84 ua
NOVA DALCI, SL 25,000% 0,121% 281,80 ua 25,000% 318,84 ua
MARGARITA PARERA ALABAU 33,333% 0,374% 870,00 ua 33,333% 753,39 ua
JORGE PARERA ALABAU 33,333% 0,374% 870,00 ua 33,333% 753,39 ua
JUAN PARERA ALABAU 33,333% 0,374% 870,00 ua 33,333% 753,39 ua
MARIA MIGUEL FELICIANO 50,000% 0,298% 692,84 ua 50,000% 1.148,01 ua
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ 50,000% 0,298% 692,84 ua 50,000% 1.148,01 ua

846 6 CAN PUJADAS 2006, S.L. 100,000% 0,816% 0,816% 1.895,46 ua 1.895,46 ua f.01 2.125,55 ua 100,000% 2.125,55 ua 2.125,55 ua 12,139%
825 7 BATLLE & BIGAS, SL 100,000% 2,275% 2,275% 5.285,88 ua 97,525% 4.641,40 ua
2311 59 BATLLE & BIGAS, SL 100,000% 0,058% 0,058% 134,13 ua 2,475% 117,77 ua
4617 8 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 100,000% 0,292% 0,292% 678,35 ua 678,35 ua f.04 1.681,51 ua 100,000% 1.681,51 ua 1.681,51 ua 147,882%
1010 9 VALLDERIOLF, SA 100,000% 1,033% 1,033% 2.400,16 ua 45,220% 2.089,80 ua
1485 13 VALLDERIOLF, SA 100,000% 1,251% 1,251% 2.907,63 ua 54,780% 2.531,64 ua
2548 10 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,206% 0,206% 477,57 ua 12,037% 226,72 ua
885 16 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 1,085% 1,085% 2.520,18 ua 63,522% 1.196,42 ua
884 17 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,417% 0,417% 969,66 ua 24,441% 460,33 ua
2599 11 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,952% 0,952% 2.211,89 ua 36,861% 998,33 ua
2600 12 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,922% 0,922% 2.143,04 ua 35,713% 967,26 ua
2601 18 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,708% 0,708% 1.645,76 ua 27,426% 742,81 ua
1587 14 PEDRO BARRACHINA JUBANY 100,000% 2,427% 2,427% 5.638,52 ua 5.638,52 ua f.11 3.960,36 ua 100,000% 3.960,36 ua 3.960,36 ua -29,762%

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 50,000% 0,418% 971,37 ua 50,000% 491,34 ua
TERESA ALTIMIRA PASCUAL 50,000% 0,418% 971,37 ua 50,000% 491,34 ua

1522 20 FRANCISCO BOSCH PLANA 100,000% 1,921% 1,921% 4.462,73 ua 74,000% 1.997,18 ua
JUAN BALLÚS TABERNE 50,000% 0,309% 716,92 ua 13,000% 350,86 ua
MERCÈ BOSCH CAMPENY 50,000% 0,309% 716,92 ua 13,000% 350,86 ua
PROHABIT, SA 90,909% 0,882% 2.048,33 ua 90,909% 1.313,79 ua
MARIA DÍAZ CUTRINA 9,091% 0,088% 204,83 ua 9,091% 131,38 ua

599 23 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 100,000% 0,591% 0,591% 1.374,20 ua 1.374,20 ua f.20 1.370,10 ua 100,000% 1.370,10 ua 1.370,10 ua -0,298%
2494 24 ROSA GANDUXER I POUS 100,000% 1,114% 1,114% 2.587,85 ua 2.587,85 ua f.25 1.095,29 ua 100,000% 1.095,29 ua 1.095,29 ua -57,676%
6840 25 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 100,000% 1,300% 1,300% 3.020,22 ua 3.020,22 ua f.26 2.968,96 ua 100,000% 2.968,96 ua 2.968,96 ua -1,697%
3948 26 INVERTRASA, SA 100,000% 2,179% 2,179% 5.061,74 ua 5.061,74 ua f.15 4.974,08 ua 100,000% 4.974,08 ua 4.974,08 ua -1,732%

VINYA BRUGUER, SL 50,000% 0,208% 483,76 ua 9,490% 494,27 ua
FRANCISCO AGUILERA CODINA 33,333% 0,139% 322,50 ua 6,326% 329,51 ua
MARIA AGUILERA CODINA 16,667% 0,069% 161,25 ua 3,163% 164,76 ua
VINYA BRUGUER, SL 50,000% 0,889% 2.065,12 ua 40,510% 2.109,99 ua
FRANCISCO AGUILERA CODINA 33,333% 0,593% 1.376,75 ua 27,007% 1.406,66 ua
MARIA AGUILERA CODINA 16,667% 0,296% 688,37 ua 13,503% 703,33 ua

899 29 FRANCISCO BOSCH PLANA 100,000% 2,227% 2,227% 5.174,76 ua 64,767% 2.236,01 ua
502 48 FRANCISCO BOSCH PLANA 100,000% 1,212% 1,212% 2.815,04 ua 35,233% 1.216,38 ua

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH 31,250% 0,512% 1.190,32 ua 31,250% 1.214,07 ua
MAQUINARIAS ANDREU, SL 37,500% 0,615% 1.428,38 ua 37,500% 1.456,88 ua
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 15,625% 0,256% 595,16 ua 15,625% 607,03 ua
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 15,625% 0,256% 595,16 ua 15,625% 607,03 ua

1773 31 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 100,000% 2,131% 2,131% 4.950,71 ua 4.950,71 ua a.15 5.060,52 ua 100,000% 5.060,52 ua 5.060,52 ua 2,218%
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,327% 760,43 ua 17,533% 726,22 ua
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,327% 760,43 ua 17,533% 726,22 ua
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,124% 287,56 ua 6,630% 274,62 ua
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,124% 287,56 ua 6,630% 274,62 ua
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,482% 1.120,60 ua 25,837% 1.070,18 ua
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,482% 1.120,60 ua 25,837% 1.070,18 ua

2171 34 JOSÉ VILA CARBONELL 100,000% 2,530% 2,530% 5.877,30 ua 5.877,30 ua a.17 5.983,43 ua 100,000% 5.983,43 ua 5.983,43 ua 1,806%
1655 35 FLOR DE LOTO, SA 100,000% 2,460% 2,460% 5.716,63 ua 63,135% 6.915,84 ua
1210 36 FLOR DE LOTO, SA 100,000% 1,437% 1,437% 3.337,92 ua 36,865% 4.038,13 ua
1309 38 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 2,098% 2,098% 4.874,80 ua 26,505% 5.879,90 ua

11515 40 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,172% 0,172% 400,52 ua 2,178% 483,10 ua
12413 41 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 2,332% 2,332% 5.417,38 ua 29,455% 6.534,35 ua
17714 62 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,995% 0,995% 2.311,68 ua 12,569% 2.788,31 ua
1459 63 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 1,152% 1,152% 2.677,58 ua 14,558% 3.229,65 ua
6692 64 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,547% 0,547% 1.270,14 ua 6,906% 1.532,02 ua
6416 65 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,226% 0,226% 524,96 ua 2,854% 633,20 ua
3223 66 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,279% 0,279% 648,98 ua 3,529% 782,79 ua
6415 67 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,115% 0,115% 266,04 ua 1,447% 320,90 ua

CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ 33,333% 0,387% 899,00 ua 33,333% 790,20 ua
NADIA CLAVELL GÓMEZ 33,333% 0,387% 899,00 ua 33,333% 790,20 ua
ANTONI CLAVELL GÓMEZ 33,333% 0,387% 899,00 ua 33,333% 790,20 ua

2208 44 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 100,000% 1,266% 1,266% 2.940,67 ua 2.940,67 ua a.20 3.277,05 ua 100,000% 3.277,05 ua 3.277,05 ua 11,439%
1678 45 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 100,000% 1,885% 1,885% 4.378,60 ua 4.378,60 ua a.25 3.808,61 ua 100,000% 3.808,61 ua 3.808,61 ua -13,018%

ANNA AUMATELL COROMINOLA 26,667% 0,631% 1.465,31 ua 26,667% 1.277,30 ua
CLAVATAIRE, SL 20,000% 0,473% 1.098,98 ua 20,000% 957,97 ua
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ 26,667% 0,631% 1.465,31 ua 26,667% 1.277,30 ua
MARTA CAMP VIÑOLAS 26,667% 0,631% 1.465,31 ua 26,667% 1.277,30 ua

9136 47 ARAGOGAMMA, SA 100,000% 3,384% 3,384% 7.862,18 ua 7.862,18 ua a.21 13.774,20 ua 100,000% 13.774,20 ua 13.774,20 ua 75,196%
4529 49 HORMIGONES UNILAND, SL 100,000% 2,559% 2,559% 5.945,38 ua 5.945,38 ua a.22 4.851,23 ua 100,000% 4.851,23 ua 4.851,23 ua -18,403%
501 50 SOALPA, SA 100,000% 1,906% 1,906% 4.427,97 ua 4.427,97 ua f.24 3.818,74 ua 100,000% 3.818,74 ua 3.818,74 ua -13,759%
45 51 TERESA FABREGA BOSCH 100,000% 4,220% 4,220% 9.804,24 ua 9.804,24 ua a.24 6.914,61 ua 100,000% 6.914,61 ua 6.914,61 ua -29,473%

JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,278% 647,00 ua 11,780% 566,06 ua
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,278% 647,00 ua 11,780% 566,06 ua
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,278% 647,00 ua 11,780% 566,06 ua
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,509% 1.183,73 ua 21,553% 1.035,65 ua
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,509% 1.183,73 ua 21,553% 1.035,65 ua
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,509% 1.183,73 ua 21,553% 1.035,65 ua

74 54 ANGLÈS TÈXTIL, SA 100,000% 1,207% 1,207% 2.803,79 ua 2.803,79 ua f.19 2.765,25 ua 100,000% 2.765,25 ua 2.765,25 ua -1,375%
3218 55 FRANCISCO REIXACH PRUNA 100,000% 0,749% 0,749% 1.739,46 ua 15,950% 1.045,34 ua
2155 56 FRANCISCO REIXACH PRUNA 100,000% 2,142% 2,142% 4.976,01 ua 45,626% 2.990,37 ua
100 57 FRANCISCO REIXACH PRUNA 100,000% 1,804% 1,804% 4.190,58 ua 38,424% 2.518,36 ua

a.28 5.733,87 ua 100,000% 5.733,87 ua
a.30 25.228,02 ua 100,000% 25.228,02 ua

3364 61 ABANESCU, SL 100,000% 0,528% 0,528% 1.227,51 ua 1.227,51 ua f.05 3.045,10 ua 100,000% 3.045,10 ua 3.045,10 ua 148,072%
12.632 68 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 100,000% 0,948% 0,948% 2.202,47 ua 2.202,47 ua f.27 1.884,41 ua 100,000% 1.884,41 ua 1.884,41 ua -14,441%

a.01 3.923,28 ua 100,000% 3.923,28 ua
a.05 3.658,24 ua 100,000% 3.658,24 ua
a.07 3.442,95 ua 100,000% 3.442,95 ua
a.10 5.250,34 ua 100,000% 5.250,34 ua
a.14 4.531,53 ua 100,000% 4.531,53 ua
a.27 4.667,60 ua 100,000% 4.667,60 ua
f.02 2.908,93 ua 100,000% 2.908,93 ua

100,000% 100,000% 232.347,54 ua 232.347,54 ua 232.347,54 ua 232.347,54 ua

-54,230%

1.445,17 ua -35,860%

-4,499%

4,804%

4,804%

982,68 ua

5.384,52 ua

45,196%

45,196%
-40,805%5.384,52 ua

2.433,60 ua

2.433,60 ua

18.392,09 ua a.19 22.184,22 ua 22.184,22 ua

4.142,04 ua

22

f.07 982,68 ua0,836%

436,97 ua

19

OSCAR CREIX NAVARRO 

6.000,70 ua

2.698,89 ua

5.307,79 ua a.02 4.621,43 ua 4.621,43 ua -12,931%

1.385,69 ua

a.12

4.142,04 ua

3.885,02 ua

2.708,40 ua

5.208,50 ua 2,173%

3.885,02 ua

20,618%

258,66 ua

f.06

2.296,03 ua

a.18

1,995%

-56,790%

f.17

258,66 ua

1.445,17 ua

14799

3.967,41 ua f.08 1.883,47 ua

7.989,80 ua f.23 3.452,39 ua

5.208,50 ua

1376

277

58 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA

32

15

952 42 1,161% 2.697,01 ua

7,418% 7,418%

5010 52

0,248%

1684

33

7738 (La 
Roca) 37 0,965%

1,528%

17.234,39 ua

30653

46

1,639%

2,365%

15038

1601

5375

1685

1.942,74 ua

56138 0,596%

a.06

2597

a.08
4.111,16 ua

0,188%

2.260,16 ua -13,404%

10.953,98 ua 10.953,98 ua

982,68 ua

4.759,17 ua

-54,865%

1.883,47 ua

2.708,40 ua

3.452,39 ua

-49,418%

4.759,17 ua

9.054,55 ua

5.492,19 ua

f.09 -12,103%2.370,60 ua

f.12 4.805,12 ua

-12,831%

1.127,22 ua0,485% 1.275,37 ua1.275,37 ua

65,696%

5.494,91 ua 4.789,87 uaa.26

2.296,03 ua

-52,526%

17.234,39 ua 30.961,89 ua 79,652%

Drets inicials u.a. inicials

f.16

f.18

923,15 ua

1,769%

f.28

a.29 6.554,06 ua 6.554,06 ua -39,904%

2.260,16 ua

f.03

20,978%

2.370,60 ua

2.698,89 ua

-12,510%

0,655%

0,835%

4.337,18 ua

4.805,12 ua

a.16

0 23.234,75 ua 23.234,75 ua 28.382,87 ua

100,000%

22,157%

10.906,05 ua

13,144%

TOTAL

32546

6896

-12,193%

9920

43 0,617%

5.097,75 ua

9.096,25 ua

2.253,16 ua

0 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 100,000% 10,000% 10,000%

f.21

5.420,01 ua

4.789,87 ua

27

f.14

28 1,778%

2.610,01 ua

4.111,16 ua

4

3.809,02 ua

50,000%JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

OSCAR CREIX NAVARRO 

0,970%

6128

0,416%

21 0,376%

5.896,58 ua

1853 1,123%

50,000% 1,769%

436,97 ua0,188%50,000%JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

50,000%

3,539%
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5.4 AVALUACIÓ DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ 

L’article 120.1 del TRLU estableix el conjunt de despeses d'urbanització que s’han de tenir en compte i que 
aniran a càrrec de les persones propietàries: 

Article 120 Despeses d'urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de reallotjament 

Les despeses d'urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes següents:  

a) La totalitat d les obres d'urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes 
d'urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon d'actuació urbanística. 

b) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions i la destrucció de plantacions, 
d'obres i d'instal·lacions que siguin exigits per a l'execució dels plans, d'acord amb la legislació aplicable 
en matèria de sòl. 

c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d'activitats. 

d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels projectes 
d'urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 

e) Les despeses de formalització i d'inscripció en els registres públics corresponents dels acords i les 
operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística. 

f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no 
enriquiment injust. 

g) Les indemnitzacions procedents per l'extinció de drets reals o personals, d'acord amb la legislació 
aplicable en matèria de sòl. 

h) Les despeses generades per a l'efectivitat del dret de reallotjament, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 2. 

Per tant, d'acord amb les previsions del planejament que es desenvolupa i el projecte d'urbanització, els 
costos imputables al sector queden distribuïts de la següent manera:  

A. Obres d'urbanització: Inclou totes les obres a executar pel sector segons el projecte 
d'urbanització del Pla Parcial del Sector N. 

B. Despeses de gestió, honoraris i similars: Inclouen despeses com els honoraris tècnics, direcció 
i gestió tècnica de les obres d’urbanització, registre de la propietat, notari, taxes, i altres 
despeses d’administració i gestió. 

Tanmateix, i atenent al cas especial del sector que es desenvolupa, aquests criteris genèrics es veuen 
modificats, a criteri de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en els següents aspectes: 

 En la primera fase d’execució de les obres realitzades entre els anys 2007 i el 2009, es va certificar 
un import d’execució d’obra de 4.921.847,22 €, que evidentment ja s’han abonat al contractista 
per part de la corporació municipal. 

 Que de les obres que queden pendents de realització per a completar l’execució de la 
urbanització del sector, el Projecte d’Urbanització realitzat a l’efecte en fa una valoració de 
9.852.098,79 €, que inclouen també la re-execució de partides ja executades amb anterioritat que 
s’han fet malbé durant aquest temps. 

 D’aquests treball que cal realitzar per a esmenar els efectes del pas del temps, tant per pèrdua de 
les condicions tècniques òptimes, com per absència dels elements que en el seu dia s’instal·laren, 
el mateix projecte d’urbanització en fa una valoració de 632.384,52 € segons informe realitzat per 
els redactors del Projecte d’Urbanització. D’aquest import que representa un cost addicional 
sobre el que haguessin costat les obres d’executar-les en una sola fase, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès entén que se n’ha de fer càrrec, no imputant el cost d’execució d’aquestes 
partides als propietaris del sector, i per tant, descomptant-les de les càrregues urbanístiques del 
sector. 

 Sobre el pressupost que fixa el projecte d’urbanització s’han descomptat també els capítols de 
jardineria, control de qualitat i seguretat i salut, que es valoren a part en el llistat adjunt que 
incorpora aquest projecte de reparcel·lació, i als que correspon un import de 412.280,65 €. 
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 En conseqüència d’allò explicat als punts anteriors, el pressupost d’execució material de les obres 
d’urbanització pendents s’ha fixat en 8.807.433,62 €, que és el que figura en el quadre següent. 

 A part de les despeses corresponent a l’execució material de l’obra, en el següent llistat de costos 
d’urbanització també hi figuren les previsions corresponents als desviaments dels serveis urbans 
existents, l’obtenció dels terrenys exteriors al sector (càrrega externa) per a executar la rotonda de 
la C-251, els treballs d’execució del nou col·lector (aigües avall) que discorre per el torrent del 
Ramassar, la Urbanització complementaria (que coincideix amb el capítol de jardineria del 
Projecte d’urbanització), Les despeses derivades en concepte de seguretat i salut i control de 
qualitat per a l’execució de les obres, i per l’últim els costos d’execució per contracte de tots 
aquests treballs, dels que resulta un import de l’obra pendent d’executar per contracte de 
11.482.002,06 € (IVA exclòs). 

El Compte de Liquidació Provisional, que s’incorpora en aquest Projecte de reparcel·lació, inclou totes les 
despeses necessàries que es desglossen en les següents: 

COSTOS D'URBANIZTACIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Obra ja executada 1 4.921.847,22 € 4.921.847,22 €

Desviament serveis 1 27.924,46 € 27.924,46 €
Obtenció terrenys càrrega externa 2.050,00 m2 20,05 €/m2 41.102,50 €
Nou col·lector torrent del Ramassar 1.200,00 m 300,00 €/m 360.000,00 €
Press. Exec. Material Urbanització pendent 1 8.807.433,62 € 8.807.433,62 €
Urbanització complementaria 2.312,00 m2 57,54 €/m2 133.040,84 €
Seguretat i salut s/ (9.369.501,42) 1,77% 165.826,54 €
Control de qualitat s/ (9.369.501,42) 1,21% 113.413,27 €

Benefici Industrial s/ (9.648.741,23) 6,00% 578.924,47 €
Despesses Generals s/ (9.648.741,23) 13,00% 1.254.336,36 €

Obra pendent 1 11.482.002,06 € 11.482.002,06 €

TOTAL URBANITZACIÓ 16.403.849,28 €
 

De conformitat al detall del pressupost contingut en el Projecte d’Urbanització de l’àmbit, i de tots els 
criteris anteriorment esmentats, el cost total de les obres per a la execució de la urbanització ascendeix a 
la quantitat de 16.403.849,28 € (IVA exclòs). 

Pel que fa a les despeses de gestió, honoraris i similars, ens trobem en el mateix cas, i també a criteri de 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, es contemplen les següents determinacions: 

 En la primera fase d’execució de les obres realitzades entre els anys 2007 i el 2009, es va tenir en 
compte unes despeses de gestió del 8% sobre els imports d’execució de les obres, que ja varen ser 
fetes efectives. El present projecte de reparcel·lació contempla la revisió a la baixa d’aquest 
percentatge de gestió, fixant-lo en un 3% sobre l’import total de l’obra, com es pot comprovar en 
el quadre següent s’han eliminat del cost els imports corresponents a la gestió anterior, i s’ha 
aplicat el nou percentatge sobre la totalitat de l’obra. 

 De la mateixa manera que en els costos de l’obra urbanitzadora, l’Ajuntament ha decidit fer-se 
càrrec dels imports que representen un cost addicional degut a la execució del 
desenvolupament del sector en dues fases, en aquest sentit, no s’aplica a les càrregues del sector 
el import corresponent als treballs tècnics de redacció del nou Pla Parcial, dels nous projectes 
d’urbanització i reparcel·lació. 
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DESPESES DE GESTIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Honoraris tècnics (Obra urb. 2007) 1 674.416,33 € 674.416,33 €
Indemnitzacions (*compensades al Padró) 1 378.985,60 € 378.985,60 €
Anuncis i Despeses registrals (2007) 1 117.872,38 € 117.872,38 €
Gestió (2007) 0,00% 6.093.121,53 € 0,00 €

Honoraris tècnics (PP, PURB, PREP) 0 273.750,00 € 0,00 €
Autorització de connexió xarxa sanejament 1             879.739,15 € 879.739,15 €
Gestió 3,00% 16.403.849,28 € 492.115,48 €
Despeses de formalització i inscripció registral 1,50% 16.403.849,28 € 246.057,74 €

TOTAL GESTIÓ 2.789.186,68 €
 

Segons disposa els articles 154. del Decret 305/2006, les finques resultants quedaran afectades amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació provisional del Projecte, així com de 
l’import de la quota que correspongui del compte de liquidació definitiva. 

5.5 COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 

Cal recordar que, d’acord amb allò que disposa l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en la determinació del compte de liquidació provisional de 
la reparcel·lació, s’ha d’especificar la responsabilitat que correspon a cada finca resultant per raó de les 
despeses d’urbanització i de les altres despeses del projecte.  

Els saldos del compte de liquidació s’entenen provisionals i a compte, fins que s’aprovi la liquidació 
definitiva de la reparcel·lació. En aquest sentit, les possibles esmenes d’errors i omissions, així com les 
rectificacions que siguin procedents, es tenen en compte en la liquidació definitiva, però no suspenen 
l’exigibilitat dels saldos provisionals aprovats amb el projecte de reparcel·lació. 

S’entén, a tots els efectes, que els saldos del compte de liquidació provisional són deutes líquids i exigibles, 
a favor de l’Administració actuant, a tenor de l’apartat 4 de l’esmentat article 149 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol.  

El quadre del Compte de Liquidació Provisional consta annexat al present document com a Annex III. 

5.6 QUOTES D’URBANITZACIÓ. 

Les quotes d’urbanització seran girades per l’Administració actuant d’acord amb els saldos resultants del 
compte de liquidació provisionals els quals, de conformitat a l’article 149 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme constitueixen deutes líquids i exigibles. 

No obstant l’anterior, cal tenir en compte que tal i com s’ha reiterat al llarg del present document, va 
existir una primera fase d’execució d’obres entre els anys 2007-2009 en la que alguns propietaris van 
abonar quotes d’urbanització en pagament d’unes determinades despeses d’urbanització. 

Si bé el present instrument de gestió no constitueix l’adequat per a reflectir aquesta particularitat, 
l’Administració actuant haurà de procedir necessàriament a l’examen i estudi d’aquelles quotes 
d’urbanització liquidades per determinats propietaris.  

A tal efecte, a l’objecte de quantificar i compensar, en el seu cas, les quotes ja abonades, una vegada 
aprovat definitivament el present projecte de reparcel·lació caldrà donar inici a un expedient de quotes 
urbanístiques on s’efectuaran les compensacions oportunes, i que serà tramitat d’acord a l’article 119 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, garantint així el dret d’informació pública i audiència als interessats. 
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6. PRECS REGISTRALS 

S’interessa del Sr. Registrador de la Propietat que procedeixi, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les “Normas complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística” a 
portar a terme: 

- La rectificació de descripcions registrals, immatriculació de finques o excessos/defectes de 
cabuda, represa de tracte successiu, cancel·lació de drets reals incompatibles, si s’escau. 

- La inscripció de les parcel·les resultants als propietaris que correspongui segons el Projecte, 
amb la seva corresponent afectació al pagament de les despeses d’urbanització d’acord 
amb el que s’ha especificat. 

- El trasllat a les finques de resultat de les afeccions fiscals que correspongui per raó de la 
finca de procedència. 
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7. CONSIDERACIONS FINALS 

A judici dels Tècnics que subscriuen queden reflectides en aquest document totes les condicions i 
normatives prescrites per a un Projecte de Reparcel·lació de conformitat a la legislació urbanística vigent,  
restant a l’espera de les consideracions i suggeriments del Serveis Tècnics Municipals. 
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8. FITXES I DOMICILIS 

8.1 FITXES DE LES FINQUES APORTADES. 

FINCA APORTADA 1 
 
Finca Aportada núm. 1 
Finca Registral núm. 1732 
Propietari DOLORS CULLEL SALA  
Superfície Registral 11.017m2 
Referència Cadastral 08085A01000169 

 
Descripció Registre: RÚSTICA- PIEZA DE TIERRA plantada de viña y olivos, de cabida aproximada tres cuarteras, 
equivalentes a una hectárea, diez áreas, diecisiete centiáreas. Situada en la Parroquia de Corró d’Avall, termino 
municipal de Les Franqueses del Vallès, y paraje llamado Ramasá. LINDANTE, por oriente, con los herederos de 
Concepción Soldevila; por Mediodía, con Francisco Pous y Jaime Camps; a Poniente con Isidro Vila; y a Norte, con 
Pedro Roig. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 164 del tom 2790, llibre 306. FINCA 1732. 
 
TITULAR: DOLORES CULELL SALA, és titular del ple domini de la finca de referència per HERÈNCIA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Parets del Vallès, Pere Pineda Masip, en data 19-04-2006. 
 
 CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
1.252,15m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 1 
Propietari DOLORS CULLEL SALA 
Superfície Real 1.252,25m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  

 
RÚSTICA: Terreny situat a Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de superfície mil dos-
cents cinquanta dos metres quadrats i vint-i-cinc decímetres quadrats (1.252,25 m2). LLINDA: al nord, part amb 
camí i part amb finca aportada número 4 propietat de Margarita Parera Alabau, Jorge Parera Alabau, Juan 
Parera Alabau; a l’est, amb la finca aportada número 2 propietat de Mª Cabeza Torres Rocamora, Ricardo 
Torres Rocamora, José Mª Juncadella Salisachs, Javier Juncadella Salisachs, Mercedes Juncadella Salisachs, 
Guiomar Juncadella Salisachs, Mª de los Ángeles Recoloms Morer i hereus d’Encarnación Tusquets Pedrosa; al 
sud, amb el vial d’accés a la Ronda nord de Granollers; i a l’oest, amb la finca de la que es segrega. 

 
Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE: 0,291% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 1.252,15m2.  
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 1732  romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
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RÚSTICA- PIEZA DE TIERRA plantada de viña y olivos, de cabida aproximada, después de haber sido efectuada 
segregación, de 9.764,85m2, Situada en la Parroquia de Corró d’Avall, término municipal de Les Franqueses del 
Vallès, y paraje llamado Ramasá. LINDANTE, por oriente, con los herederos de Concepción Soldevila; por 
Mediodía, con Francisco Pous y Jaime Camps; a Poniente con Isidro Vila; y a Norte, con Pedro Roig. 
 

Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 2 
 
Finca Aportada núm. 2 
Finca Registral núm. 6611 

Propietari 

Mª CABEZA TORRES ROCAMORA, RICARDO TORRES 
ROCAMORA, JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS, JAVIER 
JUNCADELLA SALISACHS, MERCEDES JUNCADELLA 
SALISACHS, GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS, Mª DE LOS 
ÁNGELES RECOLOMS MORER i ENCARNACIÓN TUSQUETS 
PEDROSA. 

Superfície Registral 11.938m2 
Referència Cadastral 2472019DG4027S0001EU  

 
Descripció Registre: RÚSTICA- PIEZA DE TIERRA secano, de cabida tres cuarteras y tres cuartanes de sembradura, 
equivalentes a una hectárea, diecinueve áreas, treinta y ocho centiáreas, situada en el termino municipal de Les 
Franqueses, atravesada por la carretera que dirige al pueblo Corró d’Avall, y punto llamado Ramasá; al sur, con 
Francisco Espina; al Oeste con los herederos de Rafael Terrades, y parte con los sucesores de Miguel Caballos, 
mediante camino y margen; y al Norte, con Miguel Prats.  
De la descrita Finca com a conseqüència de la inscripció del Projecte de Reparcel·lació del Sector U de les Franqueses 
del Vallès s’ha segregat una porció de terreny de superfície 84,8m2, quedant la finca matriu, segons el referit projecte 
amb una cabuda de 11.850,92m2. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 129 del tom 2048, llibre 100. FINCA 6611. 
      
TITULAR:  

- Mª CABEZA TORRES ROCAMORA és titular d’una dotzena part indivisa de la finca de referència per HERÈNCIA, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, José Solís Lluch, en data 1-06-1989. 

- RICARDO TORRES ROCAMORA és titular d’una dotzena part indivisa de la finca de referència per HERÈNCIA, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, José Solís Lluch, en data 1-06-1989. 

- Mª DE LOS ÁNGELES RECOLOMS MORER és titular de quatre dotzenes parts indivises de la finca de referència 
per HERÈNCIA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Tomás Caminal Casanovas, en data 
5-10-1977 i escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Joan Carles Ollé Favaró, en data 27-06-2002. 

- ENCARNACIÓN TUSQUETS PEDROSA és titular de dues dotzenes parts indivises de la finca de referència per 
HERÈNCIA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 
27-04-1994 i 26-06-2001.  

- GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS és titular d’una dotzena part indivisa de la finca de referència per 
HERÈNCIA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 
27-04-1994 i 28-06-2001. 

- JAVIER JUNCADELLA SALISACHS és titular d’una dotzena part indivisa de la finca de referència per HERÈNCIA, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 27-04-1994 i 
26-06-2001. 

- MERCEDES JUNCADELLA SALISACHS és titular d’una dotzena part indivisa de la finca de referència per 
HERÈNCIA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 
27-04-1994 i 26-06-2001. 

- JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS és titular d’una dotzena part indivisa de la finca de referència per HERÈNCIA, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 27-04-1994 i 
26-06-2001. 

 
 CÀRREGUES: Gravada en quant a la sisena part indivisa de la finca pertanyent als germans la Senyora Maria de la 
Cabeza i el Sr. Ricardo Torres Rocamora per parts iguals, o sigui, una dotzena part indivisa cadascun d’ells, procedent 
de l’herència del Sr. Romà Torres Regordosa, difunt el dia 15 d’agost de de 1979, amb la SUBSTITUCIÓ FIDEICOMISSÀRIA 
DE RESIDU imposada pel mateix en el seu testament, que li va autoritzar el 6 de maig de 1976, pel Notari de Barcelona, 
el Sr. Luis Roca-Sastre Muncunill; inscrita al Tom 2048 de l’Arxiu, llibre 100, foli 127, inscripció 1ª, de data 18 de juny de 
1990 en els termes següents: institueix hereus universals als seus fills Maria de la Cabeza i Ricardo Torres Rocamora per 
parts iguals i als seus lliures voluntats. Per al cas de la defunció dels seus fills, amb fills menors d’edat o incapacitats, 
anomeno marmessor administrador de dits béns, fins al moment en que arribin a la majoria d’edat o capacitat plena, al 
Sr. Miquel Tayà Sanpere, al Sr Victor Lazaro Senet Marti i al Sr. Manuel Rodríguez Torres, per l’ordre que els deix ressenyats 
i en el qual hauran de substituir-se respectivament, en cas d’absència, incapacitat, o mort. En el cas que per 
premoriència conmoriència o qualsevol altre motiu, no arribessin a ser hereus meus cap dels meus fills ni descendents, 
així com per al supòsit que sent hereus meus, morissin tots després que jo, sense haver-hi disposat, per actes inter vius o 
mortis causa, de tot o part de l’herència del testador, els substitueixo, amb les càrregues i gravàmens que sobre dits 
béns potser haurien imposat, pel Sr. Victor Lazaro Senet Marti, a títol d’hereu de confiança, o sigui amb l’encàrrec i 
missió de donar als béns i drets integrants de l’herència del testador, el destí que el mateix, de paraula o per escrit, li 
hagi confiat, la qual revelarà, en el temps i forma que consideri oportú, sense que pugui ser obligat a això, per persona 
o cap autoritat sota cap pretext, atribuint a dit hereu de confiança totes les facultats i drets que estableixen els articles 
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118 i següents de la compilació de dret civil especial de Catalunya. En cas de defunció o incapacitat del Sr. Victor 
Lázaro Senet Marti, per al càrrec que li designo, li substitueixo plenament pel Sr. Miquel Tayà Sanpere. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
299,53m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar del total la finca següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 2 

Propietari 

Mª CABEZA TORRES ROCAMORA, RICARDO TORRES 
ROCAMORA, JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS, JAVIER 
JUNCADELLA SALISACHS, MERCEDES JUNCADELLA 
SALISACHS, GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS, Mª DE LOS 
ÁNGELES RECOLOMS MORER i ENCARNACIÓN TUSQUETS 
PEDROSA. 

Superfície Real 299,53m2 
 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  

 
RÚSTICA. Terreny situat a Les Franqueses del Vallès, de forma triangular i de superfície dos-cents noranta nou 
metres quadrats i cinquanta tres decímetres quadrats (299,53 m2). LLINDA: al nord, amb finca aportada número 
3 propietat de Promocions Immobiliàries Sant Roc, S.A. i Casimiro Auferil Escayola; a l’est, amb la carretera C-251 
de Granollers a Cardedeu; al sud, amb la rotonda d’accés a la Ronda nord de Granollers; i a l’oest, amb la 
finca aportada número 1 propietat de Dolors Cullel Sala. 

 
Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Gravada en quant a la sisena part indivisa de la finca pertanyent als germans la Senyora 
Maria de la Cabeza i el Sr. Ricardo Torres Rocamora per parts iguals, o sigui, una dotzena part indivisa cadascun d’ells, 
procedent de l’herència del Sr. Romà Torres Regordosa, difunt el dia 15 d’agost de de 1979, amb la SUBSTITUCIÓ 
FIDEICOMISSÀRIA DE RESIDU imposada pel mateix en el seu testament, que li va autoritzar el 6 de maig de 1976, pel 
Notari de Barcelona, el Sr. Luis Roca-Sastre Muncunill; inscrita al Tom 2048 de l’Arxiu, llibre 100, foli 127, inscripció 1ª, de 
data 18 de juny de 1990 en els termes següents: institueix hereus universals als seus fills Maria de la Cabeza i Ricardo 
Torres Rocamora per parts iguals i als seus lliures voluntats. Per al cas de la defunció dels seus fills, amb fills menors d’edat 
o incapacitats, anomeno marmessor administrador de dits béns, fins al moment en que arribin a la majoria d’edat o 
capacitat plena, al Sr. Miquel Tayà Sanpere, al Sr Victor Lazaro Senet Marti i al Sr. Manuel Rodríguez Torres, per l’ordre 
que els deix ressenyats i en el qual hauran de substituir-se respectivament, en cas d’absència, incapacitat, o mort. En el 
cas que per premoriència conmoriència o qualsevol altre motiu, no arribessin a ser hereus meus cap dels meus fills ni 
descendents, així com per al supòsit que sent hereus meus, morissin tots després que jo, sense haver-hi disposat, per 
actes inter vius o mortis causa, de tot o part de l’herència del testador, els substitueixo, amb les càrregues i gravàmens 
que sobre dits béns potser haurien imposat, pel Sr. Victor Lazaro Senet Marti, a títol d’hereu de confiança, o sigui amb 
l’encàrrec i missió de donar als béns i drets integrants de l’herència del testador, el destí que el mateix, de paraula o per 
escrit, li hagi confiat, la qual revelarà, en el temps i forma que consideri oportú, sense que pugui ser obligat a això, per 
persona o cap autoritat sota cap pretext, atribuint a dit hereu de confiança totes les facultats i drets que estableixen els 
articles 118 i següents de la compilació de dret civil especial de Catalunya. En cas de defunció o incapacitat del Sr. 
Victor Lázaro Senet Marti, per al càrrec que li designo, li substitueixo plenament pel Sr. Miquel Tayà Sanpere. 
 
PERCENTATGE: 0,070% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 299,53m2.  
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 6611  romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

 
RÚSTICA- PIEZA DE TIERRA secano, de cabida tres cuarteras y tres cuartanes de sembradura, equivalentes a una 
hectárea, diecinueve áreas, treinta y ocho centiáreas, situada en el término municipal de Les Franqueses, 
atravesada por la carretera que dirige al pueblo Corró d’Avall, y punto llamado Remesá; al sur, con Francisco 
Espina,; al Oeste con los herederos de Rafael Terrades, y parte con los sucesores de Miguel Caballos, mediante 
camino y margen; y al Norte, con Miguel Prats.  
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De la descrita Finca com a conseqüència de la inscripció del Projecte de Reparcel·lació del Sector U de les 
Franqueses del Vallès s’ha segregat una porció de terreny de superfície 84,8m2, quedant la finca matriu, segons 
el referit projecte amb una cabuda de 11.850,92m2. Així mateix, com a conseqüència de la inscripció del 
Projecte de Reparcel·lació del Sector N de les Franqueses del Vallès s’ha segregat una porció de terreny de 
superfície 299,53m2, quedant la finca matriu, segons el referit projecte amb una cabuda de 11.551,39m2. 
 

Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 3 
 
Finca Aportada núm. 3 
Finca Registral núm. 2546 

Propietari CASIMIRO AUFERILL ESCAYOLA, TIVIC GROUP, S.L, NOVA 
DALCI, S.L. 

Superfície Registral 2.089,17 m2 
Superfície Real 2.319,01 m2 
Referència Cadastral 4017601DG6241N0001KI 

 
Descripció Registre: RÚSTICA. Pieza de tierra de cultivo secano de cabida, veinte áreas, ochenta y nueve centiáreas 
diecisiete decímetros cuadrados, situada en Corró de Vall, término municipal de Les Franqueses y punto llamado El 
Ramassar, atravesada por la carretera nueva que de esta villa dirige a Cardedeu. LINDA: por Oriente, con Francisco 
Olivé, mediante el torrente El Ramassar; por Mediodía, con los sucesores de Ramón Vallhonesta; por Poniente, con 
Pedro Roig, antes Juan Monrás y Juan Vivet, mediante camino y ribazo; y Norte con Juan Ballús, ahora Jaime Pagés. 
 
INSCRITA: Registre Propietat de Canovelles, al foli 29 del tom 526, llibre 29. Finca 2546. 
 
TITULAR:   

- CASIMIRO AUFERIL ESCAYOLA és titular d’una meitat indivisa de la finca de referència per compravenda, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 02/07/1993. 

- TIVIC GRUP, S.L és titular d’una quarta part indivisa de la finca de referència per Adjudicació per escisió, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, Ana María Fortuny Subirats, en data 24/12/2013. 

- NOVA DALCI, S.L. és titular d’una quarta part indivisa de la finca de referència per Adjudicació per escisió, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, Ana María Fortuny Subirats, en data 24/12/2013. 

 
CÀRREGUES: Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y 
cuatro, al margen de la inscripción 4a, al folio 89, del tomo 2268 del Archivo, libro 129. 
Gravada como predio sirviente, con una SERVIDUMBRE de paso de gaseoducto, a favor de "Gas Natural SDG, S.A."; 
inscrita al tomo 2268 del Archivo, libro 129, folio 89, inscripción 5ª, de fecha diecisiete de abril de mil novecientos 
noventa y ocho; en virtud de acta previa a la ocupación de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, 
acta de ocupación definitiva de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y acta de pago de trece de 
enero de mil novecientos noventa y ocho; levantadas en el expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento 
de urgencia, para la imposición de servidumbres y ocupaciones necesarias, derivadas de las obras comprendidas en el 
proyecto de suministro de gas natural, tramo La Roca del Vallès - Les Franqueses del Vallès, de acuerdo con la 
concesión de 10 de mayo de 1966 y 07 de julio de 1986, asumiendo la condición de beneficiaria la entidad "Gas 
Natural SDG, S.A.", nueva denominación de "Catalana de Gas, S.A.".- La canalización penetra en la finca por su linde 
Este, donde limita con la carretera C-251, la atraviesa de parte a parte, en dirección Este a Oeste, y sale por el linde 
Oeste, por donde limita con finca de Joan Parera Puig, parcela 68, polígono 10. La longitud de la canalización es de 
veintiocho metros, cincuenta y nueve lineales. La servidumbre de paso de gaseoducto establecida sobre la finca, es la 
especificada en el proyecto aprobado por resolución de 02-11-93, y comprende las limitaciones que siguen: a) 
Servidumbre de paso en una franja de cuatro metros de ancho, por la cual correrá subterránea la canalización. Esta 
franja se hará servir para la construcción, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones, y para la colocación 
subterránea o a la vista, de los medios de señalización adecuados. b) Prohibición de hacer trabajos de labranza, 
cavada u otros análogos, a una profundidad superior a los cincuenta centímetros, en la franja de terreno de cuatro 
metros, a la cual hace referencia el apartado a). c) Prohibición de plantar árboles o arbustos de tallo alto, así como 
realizar movimientos de tierras en la franja de cuatro metros a que se refiere el apartado a). d) No se permitirá construir 
edificaciones de cualquier clase, aunque sean de carácter provisional o temporal, ni realizar ningún acto que pueda 
dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, conservación, reparación y sustituciones necesarias si las 
hubiere, de la canalización, los accesorios y los elementos auxiliares, a una distancia inferior a cinco metros respecto el 
eje del trazado de la canalización. e) Libre acceso a las instalaciones y canalizaciones efectuadas, del personal y de 
los elementos convenientes para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, mediante el pago de los 
daños que se ocasionen en cada caso. f) Servidumbre de ocupación temporal, durante el período de ejecución de las 
obras, de una franja o pista en la que se hará desaparecer cualquier obstáculo, la anchura máxima de la cual será de 
1 a 5 metros, contados a partir del límite de la franja de cuatro metros a que hace referencia el apartado a), con pago 
de los daños que se ocasionen en cada caso. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,538% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 2.319,01 m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 229,84 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat.  
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FINCA APORTADA 4 
 
Finca Aportada núm. 4 
Finca Registral núm. 1853 

Propietari MARGARITA PARERA ALABAU, JORGE PARERA ALABAU, 
JUAN PARERA ALABAU 

Superfície Registral 9.180,96m2 
Referència Cadastral 08085A01000168. 

 
Descripció Registre: Pieza de tierra campa y viña, de cabida dos cuarteras y seis cuartanes, equivalentes a noventa y 
una áreas, ochenta centiáreas y noventa y seis decímetros cuadrados, situada en la partida llamada Ramassar, de la 
Parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les Franqueses del Vallès, lindante por Oriente, con los sucesores de 
Francisco Fochs; por Mediodía, con Juan Cullell; por Poniente, con Jaime Sanellas; y por Norte, con los sucesores de Luís 
Roca y los de Nicolàs Riera. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 94 del tom 333, llibre 20. FINCA 1853. 
      
TITULAR:  

- MARGARITA PARERA ALABAU és titular d’una tercera part indivisa de la finca de referència per DONACIÓ, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Gómez Pascual, en data 21-05-1997. 

- JORGE PARERA ALABAU és titular d’una tercera part indivisa de la finca de referència per DONACIÓ, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Gómez Pascual, en data 21-05-1997. 

- JUAN PARERA ALABAU és titular d’una tercera part indivisa de la finca de referència per DONACIÓ, mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Gómez Pascual, en data 21-05-1997. 

 
 CÀRREGUES: Gravada como predio sirviente, con una SERVIDUMBRE de paso de gaseoducto, a favor de "Gas Natural 
SDG, S.A."; inscrita al tomo 2351 del Archivo, libro 157, folio 190, inscripción 3ª, de fecha 8-5-1997; en virtud de acta 
previa a la ocupación de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, acta de ocupación definitiva de 
fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y acta de pago de 27-12-1996; levantadas en el expediente 
de expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, para la imposición de servidumbres y ocupaciones 
necesarias, derivadas de las obras comprendidas en el proyecto de suministro de gas natural, tramo La Roca del Vallès 
- Les Franqueses del Vallès, de acuerdo con la concesión de 10 de mayo de 1966 y 07 de julio de 1986, asumiendo la 
condición de beneficiaria la entidad "Gas Natural SDG, S.A.", nueva denominación de "Catalana de Gas, S.A." La 
canalización penetra en la finca y en otra por su linde Este, donde limita con la carretera C-251, la atraviesa de parte a 
parte, en dirección Este a Oeste, y sale por el linde Oeste, por donde limita con finca de Casimiro Auferill Escayola y 
Promocions Immobiliàries Sant Roc, la atraviesa de parte en parte en dirección Este a Oeste en 170 metros, girando en 
dicho punto en dirección Este a Noreste, y sale por el límite Noroeste por donde limita con la finca de Pau Camps 
Senellasm parcel·la 191 del Pol. 10. La longitud de la canalización es de 279 metros lineales. La servidumbre de paso de 
gaseoducto establecida sobre la finca, es la especificada en el proyecto aprobado por resolución de 02-11-93, y 
comprende las limitaciones que siguen: a) Servidumbre de paso en una franja de cuatro metros de ancho, por la cual 
correrá subterránea la canalización. Esta franja se hará servir para la construcción, vigilancia y mantenimiento de las 
instalaciones, y para la colocación subterránea o a la vista, de los medios de señalización adecuados. b) Prohibición 
de hacer trabajos de labranza, cavada u otros análogos, a una profundidad superior a los cincuenta centímetros, en la 
franja de terreno de cuatro metros, a la cual hace referencia el apartado a). c) Prohibición de plantar árboles o 
arbustos de tallo alto, así como realizar movimientos de tierras en la franja de cuatro metros a que se refiere el apartado 
a). d) No se permitirá construir edificaciones de cualquier clase, aunque sean de carácter provisional o temporal, ni 
realizar ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, conservación, reparación y 
sustituciones necesarias si las hubiere, de la canalización, los accesorios y los elementos auxiliares, a una distancia 
inferior a cinco metros respecto el eje del trazado de la canalización. e) Libre acceso a las instalaciones y 
canalizaciones efectuadas, del personal y de los elementos convenientes para poder vigilar, mantener, reparar o 
renovar las instalaciones, mediante el pago de los daños que se ocasionen en cada caso. f) Servidumbre de 
ocupación temporal, durante el período de ejecución de las obras, de una franja o pista en la que se hará 
desaparecer cualquier obstáculo, la anchura máxima de la cual será de 1 a 5 metros, contados a partir del límite de la 
franja de cuatro metros a que hace referencia el apartado a), con pago de los daños que se ocasionen en cada 
caso. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
5.369,55m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
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Finca Aportada núm. 4 

Propietari MARGARITA PARERA ALABAU, JORGE PARERA ALABAU, 
JUAN PARERA ALABAU 

Superfície Real 5.369,55m2 
 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  

 
RÚSTICA. Peça de terra campa i vinya, de superfície cinc mil tres-cent seixanta-nou metres i cinquanta-cinc 
decímetres quadrats (5.369,55 m2), situada a la partida anomenada Ramassar, de Corró d’Avall, terme 
municipal de Les Franqueses del Vallès. LLINDA: al nord i a l’est, amb camí rural; al sud, amb finca de Dolors 
Cullel Sala; i a l’oest, amb finca de la que es segrega (registral número 1.853). 
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Gravada como predio sirviente, con una SERVIDUMBRE de paso de gaseoducto, a favor de 
"Gas Natural SDG, S.A."; inscrita al tomo 2351 del Archivo, libro 157, folio 190, inscripción 3ª, de fecha 8-5-1997; en virtud 
de acta previa a la ocupación de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, acta de ocupación 
definitiva de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y acta de pago de 27-12-1996; levantadas en el 
expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, para la imposición de servidumbres y 
ocupaciones necesarias, derivadas de las obras comprendidas en el proyecto de suministro de gas natural, tramo La 
Roca del Vallès - Les Franqueses del Vallès, de acuerdo con la concesión de 10 de mayo de 1966 y 07 de julio de 1986, 
asumiendo la condición de beneficiaria la entidad "Gas Natural SDG, S.A.", nueva denominación de "Catalana de Gas, 
S.A." La canalización penetra en la finca y en otra por su linde Este, donde limita con la carretera C-251, la atraviesa de 
parte a parte, en dirección Este a Oeste, y sale por el linde Oeste, por donde limita con finca de Casimiro Auferill 
Escayola y Promocions Immobiliàries Sant Roc, la atraviesa de parte en parte en dirección Este a Oeste en 170 metros, 
girando en dicho punto en dirección Este a Noreste, y sale por el límite Noroeste por donde limita con la finca de Pau 
Camps Senellasm parcel·la 191 del Pol. 10. La longitud de la canalización es de 279 metros lineales. La servidumbre de 
paso de gaseoducto establecida sobre la finca, es la especificada en el proyecto aprobado por resolución de 02-11-
93, y comprende las limitaciones que siguen: a) Servidumbre de paso en una franja de cuatro metros de ancho, por la 
cual correrá subterránea la canalización. Esta franja se hará servir para la construcción, vigilancia y mantenimiento de 
las instalaciones, y para la colocación subterránea o a la vista, de los medios de señalización adecuados. b) 
Prohibición de hacer trabajos de labranza, cavada u otros análogos, a una profundidad superior a los cincuenta 
centímetros, en la franja de terreno de cuatro metros, a la cual hace referencia el apartado a). c) Prohibición de 
plantar árboles o arbustos de tallo alto, así como realizar movimientos de tierras en la franja de cuatro metros a que se 
refiere el apartado a). d) No se permitirá construir edificaciones de cualquier clase, aunque sean de carácter 
provisional o temporal, ni realizar ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, 
conservación, reparación y sustituciones necesarias si las hubiere, de la canalización, los accesorios y los elementos 
auxiliares, a una distancia inferior a cinco metros respecto el eje del trazado de la canalización. e) Libre acceso a las 
instalaciones y canalizaciones efectuadas, del personal y de los elementos convenientes para poder vigilar, mantener, 
reparar o renovar las instalaciones, mediante el pago de los daños que se ocasionen en cada caso. f) Servidumbre de 
ocupación temporal, durante el período de ejecución de las obras, de una franja o pista en la que se hará 
desaparecer cualquier obstáculo, la anchura máxima de la cual será de 1 a 5 metros, contados a partir del límite de la 
franja de cuatro metros a que hace referencia el apartado a), con pago de los daños que se ocasionen en cada 
caso. 
 
PERCENTATGE: 1,246% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.369,55m2.  
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 1853  romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

RÚSTICA. Peça de terra campa i vinya, de superfície tres mil vuit-cents onze metres i quaranta-un decímetres 
quadrats (3.811,41 m2), situada a la partida anomenada Ramassar, de Corró d’Avall, terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès. LLINDA: al nord, amb els successors de Lluís Roca i de Nicolàs Riera; a l’est, amb finca 
segregada; al sud, amb finca de Dolors Cullel Sala; i a l’oest, amb Jaime Sanellas. 

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada. 
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Exp. PREP 13/4736          Pàg. 59 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

FINCA APORTADA 5 
 
Finca Aportada núm. 5 
Finca Registral núm. 6138 
Propietari JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ i MARIA MIGUEL FELICIANO  
Superfície Registral 2.932,50 m2 
Superfície Real 2.850,76 m2 
Referència Cadastral 08085A01000117 

 
Descripció Registre: URBANA; Porción de terreno en termino de Franqueses del Vallès parroquia Corró d’Avall, con una 
superficie de 2.932,50m2 dentro de la que existen edificadas las siguientes naves: una nave con un altillo ocupado lo 
edificado en junto, 585m2; una nave con altillo, ocupando lo edificado en junto 577m2; y otra nace con una superficie 
edificada de 412m2. LINDA toda la finca por Norte con Saturnino Corominas, mediante camino; al Este con la carretera 
de Caldes de Montbui a Sant Celoni; Al Sur, mediante camino, con Pedro Prat; y al oeste, con Pedro Blanchart, 
mediante torrente. Es de advertir que en la escritura que motivó la inscripción tercera de esta finca, se hizo constar que 
en cada una de las tres naves existe un Puente grúa con elementos de traslación grúa de 15CV cada uno. 
 
INSCRITA: Registre Propietat de Canovelles, al foli 62 del tom 1866, llibre 82. Finca 6138. 
 
TITULAR:   

- JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ és titular d’una meitat indivisa (guanys amb la seva esposa) de la finca de referència per 
compravenda, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Juan Maymo Mallart, en data 12-04-
1989. 

- MARIA MIGUEL FELICIANO és titular d’una meitat indivisa (guanys amb el seu espòs) de la finca de referència 
per compravenda, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Juan Maymo Mallart, en data 
12-04-1989. 

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,662% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 2.850,76m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 81,74 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 6 
 
Finca Aportada núm. 6 
Finca Registral núm. 846 
Propietari CAN PUJADAS 2006, S.L. 
Superfície Registral 3.060,00 m2 
Superfície Real 3.899,52 m2 
Referència Cadastral 08085A01000116 

 
Descripció Registre: RÚSTICA. Peça de terra secà, avui en part regadiu, situada en el “Ramassar” de Corró de Vall, del 
terme de Les Franqueses, de cabuda trenta àrees, seixanta centiàrees. Limita: al Nord, amb finca de la mateixa 
procedència, venuda a senyor Camil Raich i Alberto Farré, destinada a camí; a Orient, amb el Mans Pagès, del senyor 
Malla de Palou; al Migdia, amb Juan Roig; i a Ponent, amb finca dels esmentats senyors Raich i Farré. Existeix en 
aquesta finca un aprofitament d’aigües subterrànies, que s’utilitzen per a usos domèstics i agropecuaris, així com per al 
reg de la mateixa, aquestes aigües són il·luminades per mitjà d’un pou, situat a uns quatre metres de la finca nord, és a 
dir, de la porció destinada a camí dels senyors Raich i Farré, i a uns dos metres, també aproximadament, de la fita 
ponent, de la finca dels esmentats senyors Raich i Farré. Les seves dimensions són les següents: un metre de diàmetre, 
vint-i-un metres de profunditat total, i catorze metres d’altura de l’aigua. Es troba construït de maçoneria. L’extracció de 
l’aigua és transportada a una bassa quadrangular, de superfície aproximada vuit metres quadrats, i d’una altura d’un 
metre i vint-i-cinc centímetres, construïda també de maçoneria, que es troba situada a uns vint metres més cap al sud 
d’on radica el pou. 
 
INSCRITA: Registre Propietat de Canovelles, al foli 7 del tom 148, llibre 9 Finca 846. 
 
TITULAR: CAN PUJADAS 2006, S.L. és titular del ple domini de la finca de referència per aportació social, mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de La Garriga, Javier Borrell Papaceit, en data 27-03-2006. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,905% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 3.899,52 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 839,52m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 7 
 
Finca Aportada núm. 7 
Finca Registral núm. 825 
Propietari BATLLE & BIGAS, S.L. 
Superfície Registral 11.017,00 m2 
Superfície Real 10.874,59 m2 
Referència Cadastral 002339400DG40G0001AH 

 
Descripció Registre: URBANA: Pieza de tierra, conreo y viña de cabida poco más o menos tres cuarteras, equivalentes a 
una hectárea, diez áreas diecisiete centiáreas, situada en la Parroquia de Corró de Vall, termino municipal Les 
Franqueses y punto llamado Remasar. LINDANTE por Oriente: con Jaime Dalmau, por Mediodía con honores de Pedro 
Monrás, a Poniente, con honores de Antonio Maspons y parte con Antonio Bachs, y por Norte con José Canudas; y 
parte con Rosa Rosselló, mediante arroyo. 
 
INSCRITA: Registre Propietat de Canovelles, al foli 200 del tom 135, llibre 8 Finca 825. 
 
TITULAR: BATLLE & BIGAS, S.L és titular del ple domini de la finca de referència per COMPRAVENDA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Montcada i Reixac, José Ignacio de Navasqües Eireos, en data 26-11-2002. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,524% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 10.874,59 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 142,41m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 8 
 
Finca Aportada núm. 8 
Finca Registral núm. 4617 
Propietari MONTSERRAT BELLOT ESPINÓS 
Superfície Registral 1.400,00 m2 
Superfície Real 1.395,56 m2 
Referència Cadastral 08085A01000001 

 
Descripció Registre: NAVE INDUSTRIAL sita en el término de Les Franqueses, con frente a la carretera de Cardedeu, 
edificada sobre un solar de mil cuatrocientos metros cuadrados, de los cuales la edificación tiene una superficie de 
seiscientos metros cuadrados, formada por una sola nave diáfana más servicios, estando el resto del terreno no 
edificado destinado a patio que circunda la nave, tiene su acceso mediante puerta abierta al frente, carretera de 
Cardedeu, estando rematada en tejado de uralita. Consta de las instalaciones generales de agua, electricidad y 
desagües y demás adecuadas a su destino. Linda, por su frente, con carretera de Cardedeu; por la derecha entrando, 
con finca de la cual se segregó; por la izquierda entrando y por el fondo, con un camino. 
 
INSCRITA: Registre Propietat de Canovelles, al foli 13 del tom 1824, llibre 78 Finca 4617. 
 
TITULAR: MONTSERRAT BELLOT ESPINÓS és titular del ple domini de la finca de referència per COMPRAVENDA, mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Luis Peiré Aguirre, en data 23/12/1985. 
 
CÀRREGUES: Gravada con una hipoteca constituida mediante escritura otorgada en Barcelona, el día siete de julio de 
mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario don Jorge Roura Rosich; a favor de "BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 
SA"; en garantía de un préstamo de treinta y dos mil setecientos cincuenta y cinco euros y dieciséis céntimos de euro, 
de capital; intereses ordinarios de cinco años, a razón del once enteros por ciento anual; respecto de las comisiones a 
la suma de novecientos cincuenta y cinco euros sesenta y un céntimos de euro; de mil seiscientos treinta y cuatro euros 
y setenta y cinco céntimos de euro, de intereses de demora; y de seis mil quinientos cincuenta y un euros y tres 
céntimos de euro, para costas y gastos; por un plazo con vencimiento el treinta y uno de marzo de mil novecientos 
ochenta y siete, se TASA a efectos de subasta en sesenta mil quinientos noventa y siete euros y cuatro céntimos de 
euro; Inscrita al tomo 1036 del Archivo, libro 49, folio 146, inscripción 4ª, de fecha veintiuno de junio de mil novecientos 
setenta y nueve. 
Gravada con una condición resolutoria a favor de Alberto Claramunt Gutiérrez, que garantiza el pago de la cantidad 
de tres mil novecientos seis euros cincuenta y ocho céntimos de euro, que quedaron aplazados, en la venta que de 
dicha finca otorgó el señor Claramunt a don José Ramoneda Esteve, mediante escritura otorgada en Granollers el día 
doce de setiembre de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Notario don Jaime-Manuel de Castro Fernández, 
cantidad aquella que se pagará por el comprador al vendedor, en el momento de entrega de llaves, que tendrá lugar 
por todo el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco; Inscrita en el tomo 1824 del Archivo, 
libro 78, folio 13, inscripción 5ª, de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y cinco. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,324% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 10.874,59 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 4,44m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 9 
 
Finca Aportada núm. 9 
Finca Registral núm. 1.010 
Propietari VALLDERIOLF, S.A. 
Superfície Registral 8.300,00 m2 
Referència Cadastral 08085A01000113. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA secano de cabida ocho mil trescientos metros cuadrados, situada en el 
término de Les Franqueses, tiene una figura muy irregular, y LINDA: Al Este, con sucesores de Altamira, mediante 
camino; al Sur, con los mismos mediante torrente, y con Esteban Cañellas mediante margen; al Oeste, con Juan 
Corominas, Pedro Riera y Sebastián Setse; al Norte, con María Mas y con finca adquirida por "Vallderiolf, S.A.". Dentro de 
dicha finca existe un pozo para extracción de agua, una galería anexa al mismo, con su equipo elevador.- Constituye 
las parcelas. nos. 113 y 114, del polígono 10, del plano parcelario catastral. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 220 del tom 351, llibre 21. FINCA 1.010. 
      
TITULAR: VALLDERIOLF, S.A és titular del ple domini de la finca de referència per COMPRAVENDA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Masnou, Víctor Esquirol Jiménez, en data 30-09-1998. 

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
4.937,83m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 9 
Propietari VALLDERIOLF, S.A. 
Superfície Real 4.937,83m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra secà de figura irregular, de superfície quatre mil nou-cents trenta-set metres i vuitanta-
tres decímetres quadrats (4.937,83 m2), situada al terme municipal de Les Franqueses del Vallès. LLINDA: al nord, 
part amb camí rural, i part amb finca de Josep Altimira Pascual; a l’est i al sud, amb camí rural; i a l’oest, part 
amb finca de la que es segrega (registral número 1.010) i part amb finca de Francesc Altimira Pascual. Dins de la 
finca hi ha un pou per a extracció d'aigua, una galeria annexa, amb el seu equip elevador. 
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNICA: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE: 1,146% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 4.937,83m2.  
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 1853  romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

RÚSTICA. - PEÇA DE TERRA secà de cabuda tres mil tres-cents seixanta-dos metres i disset decímetres quadrats 
(3.362,17 m2), situada al terme de les Franqueses, té una figura molt irregular LLINDA: A l'Est, part amb successors 
d'Altamira, mitjançant camí, i part amb finca segregada; al Sud, amb els mateixos mitjançant torrent, i amb 
Esteban Cañellas mitjançant marge; a l'oest, amb Joan Corominas, Pere Riera i Sebastián Setse; i al Nord, amb 
Maria Mas i amb finca adquirida per "Vallderiolf, SA". 

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 10 
 
Finca Aportada núm. 10 
Finca Registral núm. 2548 
Propietari FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL  
Superfície Registral 7.344,00 m2 
Referència Cadastral 08085A010000430000DH 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA viña de cabida, poco más o menos dos cuarteras equivalentes a 73 
áreas, 44 centiáreas situada en el distrito de Corró de Vall, termini municipal de Les Franqueses del Vallès. Lindante, por 
oriente, con Jacinto Vila, por Mediodía con José Bachs, a Poniente con Pablo Rocabayera y por Norte parte con N. Bet 
y parte con Juan Agustí. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 44 del tom 2829, llibre 319 Inscripció 4ª. FINCA 2548. 
      
TITULAR: FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL és titular de la plena propietat de la finca de referència per HERÈNCIA, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 20-09-2006. L’usdefruit que existia 
en la finca es va consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, mitjançant escriptura autoritzada pel 
Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 22/09/2014. 

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
982,50m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 10 
Propietari FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 
Superfície Real 982,50m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 982,50m2, situada al terme municipal de Les Franqueses 
del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, amb el límit de l’àmbit; al sud, 
amb la finca aportada 9; a l’est amb la finca aportada 12; a l’oest, amb la finca aportada 6.  
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE: 0,228% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 982,50m2.   
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 2548  romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA viña de cabida, después de la segregación efectuada mediante el Proyecto de 
Reparcelación del Sector N, de 6.361,5m2. Situada en el distrito de Corró de Vall, termini municipal de Les 
Franqueses del Vallès. Lindante, por oriente, con Jacinto Vila, por Mediodía con José Bachs, a Poniente con 
Pablo Rocabayera y por Norte parte con N. Bet y parte con Juan Agustí. 

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 11 
 
Finca Aportada núm. 11 
Finca Registral núm. 2599 
Propietari JOSE ALTIMIRA PASCUAL  
Superfície Registral 5.202,00m2 
Superfície Real 4.550,51m2 
Referència Cadastral 08085A010000020000DI 

 
Descripció Registre: PIEZA DE TIERRA conreo, secano, de cabida poco más o menos una cuartera cinco cuartanes 
equivalentes a cincuenta y dos áreas dos centiáreas, situada en el distrito de Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses, y Lindante por Oriente con la carretera que de esta ciudad dirige a Cardedeu; por Mediodía con N. 
Corominas a Poniente con tierras de Jacinto Vilá y de Jaime Parera y por Norte con Valeriano Altimira. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 26 del tom 2829, llibre 319 Inscripció 8ª. FINCA 2599. 
 
TITULAR: JOSE ALTIMIRA PASCUAL és titular de la nua propietat de la finca de referència per HERÈNCIA, mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 20-09-2006. L’usdefruit que existia en la finca 
es va consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Granollers, José Poyatos Diaz, en data 22/09/2014. 
 
CÀRREGUES: En cuanto a la nuda propiedad de la finca perteneciente a Don José Altimira Pascual, y como procedente 
de la herencia de Don Pedro Altimira Tresserras, está afecta a la prohibición de disponer dispuesta por el causante en 
su testamento que otorgó ante el Notario de Granollers, Don José Poyatos Díaz, el día tres de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, en los términos siguientes: Don Pedro Altimira Tresserras impone a su hijo y prelegatario Don José 
Altimira Pascual la prohibición de gravar, vender o enajenar en cualquier forma por actos intervivos, ninguna de las 
fincas prelegadas sin el consentimiento expreso de sus dos hermanos Don Francisco y Doña Teresa Altimira Pascual, o 
del sobreviviente de ambos, a los que el testador recomienda que presten dicho consentimiento solamente en el caso 
de que, bajo su buen criterio, juzguen que la enajenación o gravamen es necesaria o muy ventajosa para el 
prelegatario José; según resulta de la inscripción 7ª, al folio 26, del tomo 2829 del Archivo, Libro 319 de Les Franqueses 
del Vallès, de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,056% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 651,49 m2.. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 839,52m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 66 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

 
FINCA APORTADA 12 
 
Finca Aportada núm. 12 
Finca Registral núm. 2600 
Propietari JOSE ALTIMIRA PASCUAL  
Superfície Registral 4.284,00m2 
Referència Cadastral 08085A010001120000DY. 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PIEZA DE TIERRA campa de cabida poco más o menos catorce cuartanes equivalentes a 
cuarenta y dos áreas, ochenta y cuatro centiáreas, si bien se cree que la verdadera cabida es de dos cuarteras, 
situada en la Parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les Franqueses del Vallès, y punto llamado "La Vuadera" 
y también "El Ramasá". Linda por Oriente, con honores de los herederos de Antonio Portell y parte con otra finca de la 
herencia, que antes fue de Juan Mas; por Mediodía y Poniente con tierras de Jacinto Vila y por Norte con Mercedes 
Masdeu y Juan Agustí.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 29 del tom 2829, llibre 319 Inscripció 8ª. FINCA 2600. 
      
TITULAR: JOSE ALTIMIRA PASCUAL és titular de la nua propietat de la finca de referència per HERÈNCIA, mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 20-09-2006. L’usdefruit que existia en la finca 
es va consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Granollers, José Poyatos Diaz, en data 22/09/2014. 

 
CÀRREGUES: En cuanto a la nuda propiedad de la finca perteneciente a Don José Altimira Pascual, y como procedente 
de la herencia de Don Pedro Altimira Tresserras, está afecta a la prohibición de disponer dispuesta por el causante en 
su testamento que otorgó ante el Notario de Granollers, Don José Poyatos Díaz, el día tres de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, en los términos siguientes: Don Pedro Altimira Tresserras impone a su hijo y prelegatario Don José 
Altimira Pascual la prohibición de gravar, vender o enajenar en cualquier forma por actos intervivos, ninguna de las 
fincas prelegadas sin el consentimiento expreso de sus dos hermanos Don Francisco y Doña Teresa Altimira Pascual, o 
del sobreviviente de ambos, a los que el testador recomienda que presten dicho consentimiento solamente en el caso 
de que, bajo su buen criterio, juzguen que la enajenación o gravamen es necesaria o muy ventajosa para el 
prelegatario José; según resulta de la inscripción 7ª, al folio 29, del tomo 2829 del Archivo, Libro 319 de Les Franqueses 
del Vallès, de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
4.408,86m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 12 
Propietari JOSE ALTIMIRA PASCUAL 
Superfície Real 4.408,86m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA: Terreny situat a Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície quatre mil quatre-cents vuit 
metres i vuitanta-sis decímetres quadrats (4.408,86 m2). LLINDA: al nord, part amb la finca de procedència i part 
amb camí; a l’est amb la finca aportada número 13 propietat de Vallderiolf SA; al sud amb camí; i a l’oest part 
amb camí i part amb la finca aportada número 9 propietat de Vallderiolf SA. 
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNICA: En cuanto a la nuda propiedad de la finca perteneciente a Don José Altimira Pascual, y 
como procedente de la herencia de Don Pedro Altimira Tresserras, está afecta a la prohibición de disponer dispuesta 
por el causante en su testamento que otorgó ante el Notario de Granollers, Don José Poyatos Díaz, el día tres de julio de 
mil novecientos noventa y ocho, en los términos siguientes: Don Pedro Altimira Tresserras impone a su hijo y prelegatario 
Don José Altimira Pascual la prohibición de gravar, vender o enajenar en cualquier forma por actos intervivos, ninguna 
de las fincas prelegadas sin el consentimiento expreso de sus dos hermanos Don Francisco y Doña Teresa Altimira 
Pascual, o del sobreviviente de ambos, a los que el testador recomienda que presten dicho consentimiento solamente 
en el caso de que, bajo su buen criterio, juzguen que la enajenación o gravamen es necesaria o muy ventajosa para el 
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prelegatario José; según resulta de la inscripción 7ª, al folio 29, del tomo 2829 del Archivo, Libro 319 de Les Franqueses 
del Vallès, de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis. 
 
PERCENTATGE: 1,023% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 4.408,86m2. 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 2599 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

RUSTICA.- PIEZA DE TIERRA campa de cabida después de la segregación efectuada mediante el Proyecto de 
Reparcelación del Sector N, de 124,84m2. Situada en la Parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses del Vallès, y punto llamado "La Vuadera" y también "El Ramasá". Linda por Oriente, con honores de 
los herederos de Antonio Portell y parte con otra finca de la herencia, que antes fue de Juan Mas; por Mediodía 
y Poniente con tierras de Jacinto Vila y por Norte con Mercedes Masdeu y Juan Agustí.  

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 13 
 
Finca Aportada núm. 13 
Finca Registral núm. 1485 
Propietari VALLDERIOLF, S.A. 
Superfície Registral 7.344,74m2 
Referència Cadastral 002339500DG40G0001 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- UNA PIEZA DE TIERRA secano situada en la Parroquia de Corró de Vall, término de Les 
Franqueses, de cabida aproximada siete mil trescientos cuarenta y cuatro metros, setenta y cuatro decímetros 
cuadrados, con una CASA en parte de ella edificada, compuesta de planta baja y primer piso, varia naves destinada 
a granja y corrales, hoy parcialmente derruidas, con un pozo para extracción de agua, todo ello ocupa parte de la 
total finca que linda: Al Sur y Oeste, con terrenos de la viuda de Altamira en parte mediante camino, al Este, con la 
misma y con Juan Plans y al Norte, con Miguel Riera Tintó. Constituye la parcela nº 111 del polígono 10 del plano 
parcelario catastral. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 77 del tom 288, llibre 18 Inscripció 8ª. FINCA 1485. 
      
TITULAR: VALLDERIOLF, S.A. és titular de la plena propietat de la finca de referència per compravenda, mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Masnou, Víctor Esquirol Jiménez, en data 30-09-1998.  

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
5.981,83m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 13 
Propietari VALLDERIOLF, S.A. 
Superfície Real 5.981,83 m2.   

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. - PEÇA DE TERRA secà situada a Corró de Vall, terme de les Franqueses, de cinc mil nou-cents vuitanta-
un metres i vuitanta-tres decímetres quadrats (5.981,83 m2), amb una CASA parcialment edificada, composta 
de planta baixa i primer pis, diverses naus destinades a granja i corrals, avui parcialment derruïdes, amb un pou 
per a extracció d'aigua, tot això ocupant part de la total finca. LLINDA: al nord, amb la finca de procedència; a 
l’est, part amb finca aportada número 17 propietat dels germans Altimira Pascual, i part amb camí; al sud amb 
camí; i a l’oest amb la finca aportada número 12, propietat de Josep Altimira Pascual. 
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE: 1,389% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.981,83 m2.   
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 1485 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

RÚSTICA. - PEÇA DE TERRA secà situada a Corró de Vall, terme de les Franqueses, de mil tres-cents seixanta-dos 
metres i noranta-un decímetres quadrats (1.362,91 m2). LLINDA: al nord, amb la finca propietat de Miguel Riera 
Tintó; a l’est, part amb finca dels germans Altimira Pascual i part amb finca propietat de Juan Plans; al sud amb 
camí; i a l’oest amb la finca aportada número 12, propietat de Josep Altimira Pascual. Constitueix la parcel·la 
nº111 del polígon 10 del plànol parcel·lari cadastral. 
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Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada. 
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FINCA APORTADA 14 
 
Finca Aportada núm. 14 
Finca Registral núm. 1587 
Propietari PEDRO BARRACHINA JUBANY 
Superfície Registral 11.010,00m2 
Superfície Real 11.600,07m2 
Referència Cadastral 08085A01000003. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA parte conreo secano y parte viña, de cabida una hectárea, diez áreas y 
diez centiáreas sita en Corró de Vall en el municipio de Les Franqueses del Vallès. LINDANTE, por Oriente con el torrent 
Ramasá; por el Sur con Ramón Cañet; a Poniente con Domingo Maymó y parte con Ramón Mas; y por Norte con 
Jaime Vallhonesta. 

 
INSCRITA: Registre Propietat de Canovelles, al foli 15 del tom 256, llibre 16 Finca 1587. 
 
TITULAR: PEDRO BARRACHINA JUBANY és titular del ple domini de la finca de referència per COMPRAVENDA d’un 25%, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Luis Peiré Aguirre, en data 8/9/1988; COMPRAVENDA 
d’un altre 25%, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Luis Peiré Aguirre, en data 18/06/1990; i 
COMPRAVENDA del restant 50%, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Luis Peiré Aguirre, en 
data 23/07/1993. 
 
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,693% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 11.600,07m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 590,07m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 15 
 
Finca Aportada núm. 15 
Finca Registral núm. 2597 
Propietari FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL i TERESA ALTIMIRA PASCUAL 
Superfície Registral 4.569,00m2 
Superfície Real 3.996,79m2 
Referència Cadastral 08085A010000020000DI 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA parte conreo y parte viña de cabida poco más o menos quince 
cuartanes equivalentes a 45 áreas, 69 centiáreas. Situada en la parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses, y paraje llamado pla del ramasa. Linda por oriente con la carretera que de Granollers dirige a Sant Celoni, 
por mediodía, con Jaime Genevat, por Poniente con Ramón Mas y con los herederos de Jaime Blanchart, y por Norte 
con José Durán. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 26 del tom 2829, llibre 319 Inscripció 8ª. FINCA 2597. 
      
TITULAR: FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL i TERESA ALTIMIRA PASCUAL són titulars de la plena propietat de la finca per 
meitats indivises per HERÈNCIA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 
20-09-2006. L’usdefruit que existia en la finca es va consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 22/09/2014. 
 
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,928% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 3.996,7m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 572,6m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 16 
 
Finca Aportada núm. 16 
Finca Registral núm. 885 
Propietari FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL  
Superfície Registral 1.912,70m2 
Superfície Real 5.184,75m2  
Referència Cadastral 08085A010002050000DB 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA parte conreo de cabida poco más o menos seis cuartanes y un picotín, o 
sean 19 áreas, 12 centiáreas, 70 miliáreas. Situada en la parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses, y punto denominado Sot del Ramasá. Linda por oriente con Francisco Plans, por mediodía, con José 
Gispert, por Poniente con terreno de la misma procedencia vendido a Miguel Riera Tintó y por Norte con Domingo 
Carteró. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 47 del tom 2829, llibre 319 Inscripció 6ª. FINCA 885. 
      
TITULAR: FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL és titular de la plena propietat de la finca per HERÈNCIA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 20-09-2006. L’usdefruit que existia en la finca es va 
consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Granollers, José Poyatos Diaz, en data 22/09/2014. 
 
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,204% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.184,75m2. S’interessa la inscripció de l’excés de 3.272,05m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 17 
 
Finca Aportada núm. 17 
Finca Registral núm. 884 
Propietari FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL  
Superfície Registral 1.912,70m2 
Superfície Real 1.994,87m2  
Referència Cadastral 08085A010000040000DE i 08085A010000050000DS 

 
Descripció Registre: RÚSTICA- PIEZA DE TIERRA viña, de cabida poco más o menos seis cuartanes y un picotín, 
equivalentes a diecinueve áreas, doce centiáreas, setenta miliáreas, situada en la parroquia de Corró del Vall, término 
municipal de les Franqueses del Vallès, y punto denominado Sot del Ramasá. Lindante por Oriente con restante terreno 
de la finca de que procede vendida a Miquel Riera y Tintó, por Mediodía con José Gispert, por Poniente con Domingo 
Carteró y por Norte con los sucesores de Pedro Altimira 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 50 del tom 2829, llibre 319 Inscripció 6ª. FINCA 884. 
      
TITULAR: FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL és titular de la plena propietat de la finca per HERÈNCIA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 20-09-2006. L’usdefruit que existia en la finca es va 
consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Granollers, José Poyatos Diaz, en data 02/09/2014. 
 
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,463% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 1.994,87m2 S’interessa la inscripció de l’excés de 82,17m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 18 
 
Finca Aportada núm. 18 
Finca Registral núm. 2601 
Propietari JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 
Superfície Registral 4.590,00m2 
Superfície Real 3.385,81m2  
Referència Cadastral 08085A010000430000DH 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PIEZA DE TIERRA conreo secano y viña, de cabida una cuartera, tres cuartanes 
equivalentes a cuarenta y cinco áreas, novena centiáreas, situada en el distrito de Corró de Vall, término municipal de 
Les Franqueses. Linda por Oriente con Domingo Carreró y Pujadas, por Mediodía con Domingo Maimó, por Poniente 
con el citado Domingo Carreró y Pujadas, mediante camino y por Norte con Valeriano Altimira y Brutau 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 32 del tom 2829, llibre 319 Inscripció 7ª. FINCA 2601. 
      
TITULAR: JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL és titular de la plena propietat de la finca per HERÈNCIA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 20-09-2006. L’usdefruit que existia en la finca es va 
consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Granollers, José Poyatos Diaz, en data 22/09/2014. 
 
CÀRREGUES: En quant a la NUA PROPIETAT de la finca pertanyent al senyor José Altimira Pascual, i com procedent de 
l’herència del senyor Pedro Altimira Tresserras, està afecta a la prohibició de disposar, disposada pel causant en el seu 
testament que va atorgar davant el Notari de Granollers, el senyor José Poyatos Díaz, el dia 03/07/1998, en els termes 
següents: El senyor Pedro Altimira Tresserras imposa al seu fill i prelegatari el senyor José Altimira Pascual la prohibició de 
gravar, vendre o alinear en qualsevol forma per actes intervius, cap de les finques prellegades sense el consentiment 
exprés dels seus dos germans el senyor Francisco i la senyora Teresa Altimira Pascual, o del sobrevivent d’ambdós, als 
que el testador recomana que prestin el dit consentiment només en el cas que, sota el seu bon criteri, jutgin que 
l’alienació o gravamen és necessària o molt avantatjosa per al prelegatari José; segons resulta de la inscripció 7a, al foli 
32, del tom 2829 de l’Arxiu, Llibre 319 de les Franqueses del Vallès, de data 04/12/2006    
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,786% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 3.385,81m2. S’interessa la inscripció del defecte de 1.204,19m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 19 
 
Finca Aportada núm. 19 
Finca Registral núm. 1376 
Propietari JUAN CARLOS CREIX NAVARRO i OSCAR CREIX NAVARRO 
Superfície Registral 11.017,00m2 
Superfície Real 16.915,68m2  
Referència Cadastral 08085A010000410000DZ 

 
Descripció Registre : RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA parte cultivo con algunas cepas en elles radicadas y parte plantada de 
pinos situada en el distrito de Corró de Val, término municipal de Les Franqueses del Vallès y punto llamado “Ramasá”, 
de cabida tres cuarteras equivalentes a una hectárea, diez áreas, diecisiete centiáreas, dentro de la cual y en su parte 
Norte hay una CASA de campo o de labranza señalada de número treinta y ocho con su patio, que también se 
comprende dentro de sus lindes y forma todo junto una sola finca, compuesta la casa de tres cuerpos y estos de planta 
baja y un piso, teniendo de ancho así como de fondo, cincuenta y dos palmos iguales a diez metros ciento siete 
milímetros; LINDA en junto, por Oriente parte con terreno de Cristóbal Maimó, parte con los de José Durán mediante 
margen y parte con los de María Altimira tambíen mediante margen, por Mediodía parte con tierras de Andrés 
Perejoan, y parte con los de Juan Colomer mediante torrente, a Poniente parte con tierras de Jaime Vallhonesta y 
parte con los de José Durán mediante margen y por Norte con tierras de Pedro Pujadas.   
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 113 del tom 2955, llibre 360 Inscripció 9ª. FINCA 1376. 
      
TITULAR: JUAN CARLOS CREIX NAVARRO i OSCAR CREIX NAVARRO són els titulars de de la plena propietat de la fina per 
HERÈNCIA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de l’Hospitalet del Llobregat, Jorge Vicente Farrés Reig, en data 
24-07-2009.  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 3,927% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 16.915,68m2. S’interessa la inscripció de l’excés de 5.898,68m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 20 
 
Finca Aportada núm. 20 
Finca Registral núm. 1522 
Propietari FRANCISCO BOSCH PLANA 
Superfície Registral 9.180,00m2 
Superfície Real 9.181,14m2  
Referència Cadastral 08085A01000041          

 
Descripció Registre: PIEZA DE TIERRA conreo secano, de cabida poco más o menos, dos cuarteras, seis cuartanes, 
equivalentes a novena y una áreas, ochenta centiáreas, sita en Corró d’Avall, término municipal de Les Franqueses del 
Vallès, paraje El ramassar. LINDANTE: por Oriente, con tierras de Francisco Carreró y con un torrente; por Mediodía, con 
José Durán; por Poniente, con el mencionado Francisco Carreró; y por Norte, con Francisco Plans y con un camino de 
carro.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 25 del tom 2107, llibre 106 Inscripció 3ª. FINCA 1522. 
      
TITULAR: FRANCISCO BOSCH PLANA és titular de la plena propietat de la fina per HERÈNCIA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de la Roca del Vallès, el senyor José Luis Criado Barragán en data 22-08-1991.  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,131% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 9.181,14m2. S’interessa la inscripció de l’excés de 1,14m2 de la present finca en el Registre 
de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 21 
 
Finca Aportada núm. 21 
Finca Registral núm. 6128 
Propietari JUAN CARLOS CREIX NAVARRO i OSCAR CREIX NAVARRO 
Superfície Registral 1.627,00m2 
Superfície Real 1.797,94m2  
Referència Cadastral 002340400DG40G0001MW 

 
Descripció Registre: RÚSTICA- NAVE INDUSTRIAL, sita en término municipal de Les Franqueses del Vallès, parroquia de 
Corro d’Avall. Se compone de una sola planta con una superficie construida de cuatrocientos novena y tres metros 
cuadrados, con un altillo en su interior de superficie construida de treinta y siete metros cuadrados. El total de superficie 
ocupada por la edificación es de cuatrocientos novena y tres metros cuadrados; y el total de metros edificados es 
quinientos treinta metros. el resto del solar no ocupado por la edificación se destina a patio. Edificada sobre una 
porción de terreno de mil seiscientos veintisiete metros cuadrados y cincuenta decímetros cuadrados. Todo su conjunto 
LINDA, al Norte, con José Cutrina, mediante camino; al Este, con un camino; al Sur, con el Torrente del Ramassà; y al 
Oeste con un camino y mediante él, con Francisco Bosch. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 11 del tom 1866, llibre 82 Inscripció 4ª. FINCA 6128. 
      
TITULAR: JUAN CARLOS CREIX NAVARRO i OSCAR CREIX NAVARRO són titulars de la plena propietat de és la fina per 
meitats indivises per HERÈNCIA, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de l’Hospitalet de Llobregat, el senyor Jorge 
Farrés Reig, en data 26-11-2007.  
 
CÀRREGUES: Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el once de julio de mil novecientos ochenta y seis, al 
margen de la inscripción 1a, al folio 10, del tomo 1866 del Archivo, libro 82.    
 
Gravada amb una hipoteca a favor del BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.; constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Granollers, el dia 29/1/2008, davant el notari la senyora María Ángeles Vidal DavIdoff i de 
diligència estesa al peu de l’escriptura en la mateixa data i per la pròpia Notari autoritat senyora Vida; en garantia de 
la devolució del capital del préstec, QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS, en els casos, forma i terminis convinguts, i a 
més a mes: 1. Del pagament dels interessos ordinaris que es fixen en el tipus màxim del dotze enters per cent nominal 
anual, limitant-se, a més a més responsabilitat, als efectes del que disposa l’article 114 de la Llei Hipotecària, en la 
quantitat màxima de CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS. 2. Del pagament dels interessos de demora al tipus màxim als 
efectes hipotecaris del dinou enter per cent nominal anual, limitant-se a més a més aquesta responsabilitat, als efectes 
del que disposa l’article 114 de la llei Hipotecària, en la quantitat màxima de cent seixanta-dos mil euros. C) El 
pagament de les costes processals, limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al 
tres per cent del dit capital, en conseqüència, l’import total màxim de responsabilitat per cadascun d’aquests dos 
conceptes és de setanta-sis mil cinc-cents euros i de tretze mil cinc-cents euros, respectivament. El préstec es pacta per 
un termini màxim de dos-cents quaranta mesos comptats a partir del dia trenta-un de gener de dos mil vuit. Es taxa 
aquesta fina per a cas de subhasta en un milió quaranta-quatre mil nou-cents cinc euros amb seixanta cèntims d’euro.   
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,417% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 1.797,94m2 .S’interessa la inscripció de l’excés de 170,94m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 22 
 
Finca Aportada núm. 22 
Finca Registral núm. 277 
Propietari MARÍA DÍAZ CUTRINA i PROHABIT, S.A  
Superfície Registral 3.672,00m2 
Superfície Real 5.660,00m2 
Referència Cadastral 08085A010000380000DZ 

 
Descripció Registre: RÚSTICA- PIEZA DE TIERRA secano, situada en el término de Corró d’Avall, municipio de Les 
Franqueses del Vallès, llamada antes Bruguer, y en el día “Remasà”, de cabida una cuartera, equivalentes a treinta y 
seis áreas, setenta y dos centiáreas, hallándose atravesada por la carretera que de Granollers se dirigí a la de 
Cardedeu. LINDA, por Oriente, con tierras del Castillo de Belloch, y parte con las de Jaime Rovira, mediante margen; 
por Mediodía, con tierras de Esteban Vila, mediante un torrente; por Poniente, con tierras de Jaime Vallhonesta, 
mediante otro torrente; y por el Norte con tierras de Miquel Roca, mediante camino. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 20 del tom 230, llibre 14 Inscripció 12ª. FINCA 277. 
      
TITULAR:  
 

 MARIA DIAZ CUTRINA és propietària de 12/132 parts indivises, en ple domini, per herència, en virtut d’escriptura 
autoritzada pel Notari de Les Franqueses del Vallès en data de 26 de març de 2015. 

 PROHABIT S.A és propietària de 120/132 parts indivises, per títol de compra en virtut d’escriptura autoritzada pel 
Notari de Les Franqueses del Vallès en data de 28 de gener de 2016. 

 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca, inclosa parcialment en el present Projecte de Reparcel·lació té una superfície 
real segons recent amidament de 5.660,00m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 1.988,00m2 de la 
present finca en el Registre de la Propietat. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca registral únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
4.635,41m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 22 
Propietari MARÍA DÍAZ CUTRINA i PROHABIT, S.A 
Superfície Real 4.635,41m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 4.635,41m2, situada al terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, amb la finca 
aportada 21; al sud, amb el límit de l’àmbit; a l’est amb la finca aportada 26; a l’oest, amb la finca aportada 23.  
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,076% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 4.635,41m2. 
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DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 277 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

RÚSTICA- PIEZA DE TIERRA secano, situada en el término de Corró d’Avall, municipio de Les Franqueses del Vallès, 
llamada antes Bruguer, y en el día “Remasà”, de cabida, después de haber sido practicada una segregación 
mediante el proyecto de reparcelación del Sector N, de mil veinticuatro metros cuadrados con cincuenta y 
nueve decímetros cuadrados.  Linda, al norte, con la carretera de Granollers a Cardedeu; por Oriente, con 
tierras del Castillo de Belloch, y parte con las de Jaime Rovira, mediante margen; por Mediodía, con tierras de 
Esteban Vila, mediante un torrente; por Poniente, con tierras de Jaime Vallhonesta, mediante otro torrente. 
 

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 23 
 
Finca Aportada núm. 23 
Finca Registral núm. 599 
Propietari CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, S.L. 
Superfície Registral 4.590,00m2 
Superfície Real 2.827,12m2 
Referència Cadastral 08085A010000390000DU 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA conreo secano, de cabida poco más o menos, una cuartera, tres 
cuartanes, o sean, cuarenta y cinco áreas, noventa centiáreas, situada en la parroquia de Corró d’Avall, término 
municipal de Les Franqueses del Vallès y paraje llamado “Remasá”. LINDANTE: por Oriente, con la carretera nueva que 
de Granollers dirige a Cardedeu; por Mediodía, con Pedro Arnau; por Poniente, con José Durán y Jaime Vallhonesta, 
mediante torrente; y por Norte con Domingo Carreró. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 33 del tom 1244, llibre 57 Inscripció 4ª. FINCA 599. 
      
TITULAR: CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, S.L. és titular de la plena propietat de la finca per títol de COMPRA al 
germans Mireia i Antoni Cumella Vendrell, segons escriptura autoritzada davant el Notari de Les Franqueses del Vallès, 
Javier Santos Lloro, en data 4/03/2008. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,656% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 2.827,12m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 1.762,88m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 24 
 
Finca Aportada núm. 24 
Finca Registral núm. 2494 
Propietari ROSA GANDUXE POUS  
Superfície Registral 50.957,78m2 

Referència Cadastral 08085A010000120000DW, 001841400DG40G0001UW, 
08085A010000110000DH. 

 
Descripció Registre: PIEZA DE TIERRA cultivo secano, sita en término de Les Franqueses del Vallès, parroquia de Corró 
d’avall, con una CASA DE LABRANZA señalada con el número dieciocho, en la partida de la Serra, con bajos y dos 
pisos, además de varias CONSTRUCCIONES DE USO AGRÍCOLA anexadas a la vivienda, todo ello en los siguientes 
términos: La planta baja y primer piso de la casa de labranza arrojan una superficie construida de doscientos cincuenta 
y un metros cuadrados cada una de elles, y el segundo piso tiene una superficie de ciento sesenta y tres metros 
cuadrados construidos, siendo, por tanto, la superficie construida total del edificio destinado a vivienda, de seiscientos 
sesenta y cinco metros cuadrados, encontrándose dichas plantas comunicadas entre si a través de escalera interior, y 
las Construcciones de uso agrícola anexadas a la vivienda, son las siguientes: construcción de una planta adyacente a 
dicha vivienda, con una superficie construida de ciento setenta y cinco metros con ochenta decímetros cuadrados. 
Gallineros, Construcciones sencillas, de una planta, sitas en la parte delantera de la casa, con un total superficie 
construida de setenta metros con cuarenta decímetros cuadrados. Construcción de dos plantes sita en la parte trasera 
de la casa, con una superficie construida de doscientos cincuenta y dos metros cuadrados. Y construcción de una 
planta, situada en la parte trasera de la casa, con una superficie construida de doscientos novena y cuatro metros 
cuadrados. La casa, junto con las construcciones adyacentes, arroja un total superficie construida de mil cuatrocientos 
cincuenta y siete metros con veinte decímetros cuadrados, y en junto, casa, construcciones de uso agrícola y tierras, 
tienen una cabida de cincuenta mil novecientos cincuenta y siete metros y setenta y ocho decímetros cuadrados. La 
casa junto con las edificaciones anexadas, LINDAN, por todos sus vientos con el propio terreno sobre el que se 
levantan, el cual a su vez LINDA: al Oriente ,con don Pedro Altimira Tresserras y con dona María Murillo Villanueva; al Sur, 
con Salvador Bufí, en parte mediante el camino de Can Carreró, y con finca segregada propiedad de dona Rosa 
Ganduxé Pous; a Poniente, parte con el camino viejo de Granollers a Cardedeu, y parte con finca segregada, 
propiedad de dona Rosa Gandunxé Pous, y al Norte con camino viejo de Granollers a Cardedeu.      
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 209 del tom 3048 llibre 319 Inscripció 3a. FINCA 2494. 
      
TITULAR: ROSA GANDUXE POUS és la titular de la plena propietat finca de referència per HERÈNCIA, mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de la Roca del Vallès, José Luis Criado Barragan, en data 20-09-2006. L’usdefruit que existia en la 
finca es va consolidar amb la nua propietat per CONSOLIDACIÓ DE DOMINI, mitjançant escriptura autoritzada pel 
Notari de Granollers, José Poyatos Diaz, en data 07/12/2012. 

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
5.323,96m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 24 
Propietari ROSA GANDUXE POUS 
Superfície Real 5.323,96m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 5.323,96m2, situada al terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, amb el límit de 
l’àmbit; al sud, amb la fina aportada 25; a l’est amb la finca aportada 28; a l’oest, amb la finca aportada 19.  
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE: 1,236% 
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DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.323,96m2. 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 2599 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 

 
PIEZA DE TIERRA cultivo secano, sita en tèrmino de Les Franqueses del Vallès, parroquia de Corró d’avall, con una 
CASA DE LABRANZA señalada con el número dieciocho, en la partida de la Serra, con bajos y dos pisos, además 
de varias CONSTRUCCIONES DE USO AGRÍCOLA anexadas a la vivienda, todo ello en los siguientes términos: La 
planta baja y primer piso de la casa de labranza arrojan una superficie construida de doscientos cincuenta y un 
metros cuadrados cada una de elles, y el segundo piso tiene una superficie de ciento sesenta y tres metros 
cuadrados construidos, siendo, por tanto, la superficie construida total del edificio destinado a vivienda, de 
seiscientos sesenta y cinco metros cuadrados, encontrándose dichas plantes comunicadas entre si a través de 
escalera interior, y las Construcciones de uso agrícola anexadas a la vivienda, son las siguientes: construcción 
de una planta adyacente a dicha vivienda, con una superficie construida de ciento setenta y cinco metros con 
ochenta decímetros cuadrados. Gallineros, Construcciones sencillas, de una planta, sitas en la parte delantera 
de la casa, con un total superficie construida de setenta metros con cuarenta decímetros cuadrados. 
Construcción de dos plantes sita en la parte trasera de la casa, con una superficie construida de doscientos 
cincuenta y dos metros cuadrados. Y construcción de una planta, situada en la parte trasera de la casa, con 
una superficie construida de doscientos novena y cuatro metros cuadrados. La casa, junto con las 
construcciones adyacentes, arroja un total superficie construida de mil cuatrocientos cincuenta y siete metros 
con veinte decímetros cuadrados, y en junto, casa, construcciones de uso agrícola y tierras, tienen una de 
cabida después de la segregación efectuada mediante el Proyecto de Reparcelación del Sector N, de 
45.633,82m2. La casa junto con las edificaciones anexadas, LINDAN, por todos sus vientos con el propio terreno 
sobre el que se levantan, el cual a su vez LINDA: al Oriente ,con don Pedro Altimira Tresserras y con dona María 
Murillo Villanueva; al Sur, con Salvador Bufí, en parte mediante el camino de Can Carreró, y con finca 
segregada propiedad de dona Rosa Ganduxé Pous; a Poniente, parte con el camino viejo de Granollers a 
Cardedeu, y parte con finca segregada, propiedad de dona Rosa Gandunxé Pous, y al Norte con camino viejo 
de Granollers a Cardedeu.      

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 25 
 
Finca Aportada núm. 25 
Finca Registral núm. 6840 
Propietari MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 
Superfície Registral 6.297,75m2 
Superfície Real 6.213,47m2 
Referència Cadastral 08085A01000079. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PORCIÓN DE TERRENO, viña y conreo secano, de cabida sesenta y dos áreas, noventa y 
siete centiáreas y setenta y cinco decímetros cuadrados, en la que existe un POZO de unos tres metros de profundidad, 
con brocal de cemento; sita en término municipal de Les Franqueses del Vallés, paraje Remassá. LINDA al Norte, con 
José Ganduxer; al Sur, con un camino; al Este, con torrente; y al Oeste, con otro camino. -La descrita finca se forma por 
AGRUPACIÓN de las dos siguientes: a) de la inscrita con el número 1589 de Les Franqueses del Vallés, al folio 114 del 
tomo 1.730 del Archivo, libro 75, inscripción 4 a; y b) Y de la inscrita con el número 5962 de Les Franqueses del Vallés, al 
folio 4 del tomo 1.767 del Archivo, libro 76, inscripción 1 a. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 207 del tom 2089, llibre 104 Inscripció 207ª. FINCA 6840. 
      
TITULAR: MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ és titular de la plena propietat de la finca per títol de COMPRA, segons escriptura 
autoritzada davant el Notari de Granollers, Francisco Masip Rovira, en data 18/11/2010. 
 
CÀRREGUES:  Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco, al margen de la inscripción 4ª, al folio 114, del tomo 1730 del Archivo, libro 75. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,442% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 6.213,47m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 84,28m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 84 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

 
FINCA APORTADA 26 
 
Finca Aportada núm. 26 
Finca Registral núm. 3948 
Propietari INVERTRASA, SA 
Superfície Registral 10.058,00m2 
Superfície Real 10.413,46m2 
Referència Cadastral 08085A01000036 

 
Descripció Registre: URBANA. Nave con aseos, de superficie edificada cuatro mil trescientos veinte metros cuadrados, 
estructura de hierro, cubierta de fibrocemento, cerramientos de chapa prelacada y paredes interiores de tochana, 
con pavimento de portland. Edificada sobre una pieza de tierra, sita en el término de Les Franqueses, parroquia de 
Corró de Vall, en el punto conocido por “Les Cobas d’en Punti”, partida llamada “El Ramasá”. Ocupa una superficie de 
una hectárea, cincuenta y ocho centiáreas, Estando el resto no edificado, destinado a patio. LINDA: al Norte, con resto 
de la finca matriz y finca conocida por “La Espardanyera”; al Este, con la carretera de Caldas de Montbui a San Celoni; 
al Sur, con un camino; y al Oeste, con una acequia, que la separa de la finca conocida por “La Espardanyera”. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 239 del tom 848, llibre 42, Inscripció  3ª. FINCA 3948. 
      
TITULAR: INVERTRASA, SA és titular de la plena propietat de la finca per títol de COMPRA, segons escriptura autoritzada 
davant el Notari de Granollers, Manuel Garcia Atance Alvira, en data 6/10/1983. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,417% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 10.413,46m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 355,46m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 27 
 
Finca Aportada núm. 27 
Finca Registral núm. 1685 

Propietari FRANCISCO AGUILERA CODINA, MARIA AGUILERA CODINA I 
VINYA BRUGUER, SL 

Superfície Registral 2.116,51m2 
Superfície Real 1.990,45m2 
Referència Cadastral 001840600DG40G0001IW 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PEÇA DE TERRA secà, camp, situat a la Parròquia de Corró de Vall, terme municipal de les 
Franqueses i paratge Ramassar, en què abans hi havia una línia de gespa i dos arbres fruiters que avui ha desaparegut, 
té la cabuda de dos mil cent setze metres i cinquanta-un decímetres quadrats. LLINDA: per Orient amb Jaime Martorell; 
a Migdia, amb Domingo Carreró, mitjançant camí de carro i rec, i amb Invertrasa S.A.; a Ponent, amb Isidro Puig 
mitjançant, torrent i camí de carro, i amb Invertrasa S.A.; i per Nord amb Francisco Bosch mitjançant torrent. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 242 del tom 269, llibre 17 Inscripció  5ª. FINCA 1685. 
      
TITULAR:  

- FRANCISCO AGUILERA CODINA I  MARIA AGUILERA CODINA són titulars de 2/6 parts de la finca cada un, per 
títol d’HERÈNCIA, segons escriptura autoritzada davant el Notari de Cardedeu, Ignacio Permañer Casas, en 
data 26/11/1987. 

- VINYA BRUGUER, SL és titular de 2/6 parts de la finca per títol d’APORTACIÓ, segons escriptura autoritzada 
davant el Notari de Granollers, Enrique Garcia Castrillo, en data 20/09/2008. 

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,462% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 1.990,45m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 126,06m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 28 
 
Finca Aportada núm. 28 
Finca Registral núm. 1684 

Propietari FRANCISCO AGUILERA CODINA, MARIA AGUILERA CODINA I 
VINYA BRUGUER, SL 

Superfície Registral 5.543,00m2 
Superfície Real 8.497,10m2 
Referència Cadastral 001840600DG40G0001IW 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PEÇA DE TERRA, part vinya part conreu, situada al terme de Corró de Vall, districte 
municipal de les Franqueses, paratge denominat Ramassà, de cabuda aproximada una quartera i mitja igual a 
cinquanta-cinc àrees quaranta-tres centiàrees; sobre el qual existeix edificada una CASA composta de planta baixa i 
primer pis, de superfície construïda per planta cent-vuit metres quadrats, sense número encara, amb una era 
enrajolada i una nòria que s'utilitza per elevar aigua per als usos de la casa i reg. LIMITA, per Orient amb Isidre Puig, 
mitjançant camí; a Ponent, amb Pedro Pujadas, i per nord, amb Pedro Fatjó. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 241 del tom 269, llibre 17 Inscripció  5ª. FINCA 1684. 
      
TITULARS:  

- FRANCISCO AGUILERA CODINA I  MARIA AGUILERA CODINA són titulars de 2/6 parts de la finca cada un, per 
títol d’HERÈNCIA, segons escriptura autoritzada davant el Notari de Cardedeu, Ignacio Permañer Casas, en 
data 26/11/1987. 

- VINYA BRUGUER, SL és titular de 2/6 parts de la finca per títol d’APORTACIÓ, segons escriptura autoritzada 
davant el Notari de Granollers, Enrique Garcia Castrillo, en data 20/09/2008. 

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,973% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 8.497,10m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 2.954,10m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 29 
 
Finca Aportada núm. 29 
Finca Registral núm. 899 
Propietari FRANCISCO BOSCH PLANA  
Superfície Registral 10.970,00m2 
Superfície Real 10,645,98m2 
Referència Cadastral 080850000001000035LE 

 
Descripció Registre: PIEZA DE TIERRA secano, de cabida una cuartera y media, equivalentes a cincuenta y cinco áreas, 
en realidad según se dirá de diez mil novecientos sesenta metros cuadrados, sita en la parroquia de Corró de Vall, 
término de Les Franqueses del Vallés y punto llamado Ramassà. Lindante: por oriente, con Jaime Rovira, por mediodía 
con Juan Roca; por Poniente con Isidro Puig, mediante torrente; y por norte con Francisco Plana. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 28 del tom 2107, llibre 106 Inscripció 6ª. FINCA 899. 
      
TITULAR: FRANCISCO BOSCH PLANA és titular de la plena propietat de la finca per títol de HERÈNCIA, segons escriptura 
autoritzada davant el Notari de La Roca del Vallès,  José Luis Criado Barragán, en data 19/12/1989. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,471% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 10.645,98m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 324,02m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 30 
 
Finca Aportada núm. 30 
Finca Registral núm. 653 

Propietari 
ANGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH, MAQUINÀRIA I EINES 
ANDREU, S.L., ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ I JONAY 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 

Superfície Registral 8.272,00m2 
Superfície Real 7,836,25m2 
Referència Cadastral 08085A010000740000DU 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA campo, en su mayor parte regadío, situada en la parroquia de Corró de 
Vall, término municipal de Les Franqueses, de cabida siete mil ochocientos setenta y nueve metros, cincuenta 
decímetros cuadrados. LINDA: por Oriente, con José Puigmartí, mediante torrente; por Mediodía, con Francisco Plans; 
por Poniente, con Juan Roca y Martí; y por Norte, con José Vila y José Roig. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 54 del tom 120, llibre 7 Inscripció 6. FINCA 653. 
 
TITULARS:  

- ANGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH és titular d’un 31,25% de la finca per COMPRA, segons escriptura autoritzada 
davant el Notari de Barcelona, José Maria Soldevila Trias, en data 2/04/2007. 

- MAQUINÀRIA I EINES ANDREU, S.L. és titular d’un 37,50% de la finca per COMPRA, segons escriptura autoritzada 
davant el Notari de Barcelona, José Maria Soldevila Trias, en data 2/04/2007. 

- ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ I JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ són titulars d’un d’un 31,25% (per meitats 
indivises) de la finca per HERÈNCIA, segons escriptura autoritzada davant el Notari de Parets del Vallès, Pere 
Pineda i Masip, en data 10/11/2004. 

 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,819% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 7.836,25m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 435,75m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 31 
 
Finca Aportada núm. 31 
Finca Registral núm. 1773 
Propietari ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 
Superfície Registral 8.272,00m2 
Superfície Real 10.185,04m2 
Referència Cadastral 08085A01000073. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA viña, de cabida poco más o menos dos cuarteras, tres cuartanes, 
equivalentes a ochenta y dos áreas sesenta y dos centiáreas, situada en el distrito de Corró de Vall, término municipal 
de Les Franqueses y partida llamada “Lo Remasar”. LINDANTE, por Oriente, parte con tierra de los herederos de Jaime 
Roig, y parte con la de los herederos de Miguel Bellavista mediante un torrente; por Mediodía con tierra de José Brutau; 
a Poniente, con tierra de los herederos de Pedro Roig; y por Norte con tierra de Juan Torrabadell. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 191 del tom 312, llibre 19 Inscripció 8. FINCA 1773. 
      
TITULAR: ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS és titular de la plena propietat de la finca per títol de HERÈNCIA, segons escriptura 
autoritzada davant el Notari Granollers, José Maria Montagut Borja, en data 11/04/1964 i escriptura autoritzada davant 
el Notari Granollers, José Poyatos Díaz, en data 23-03-2006. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,364% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 10.185,04m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 1.913,04m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 32 
 
Finca Aportada núm. 32 
Finca Registral núm. 14799 

Propietari RAMÓN PRATGINESTÓS CONGOST I JOAN PRATGINESTÓS 
CONGOST 

Superfície Registral 3.271,93m2 
Superfície Real 3.128,86m2 
Referència Cadastral 08085A01000073. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA secano, situada en el término municipal de Les Franqueses del Vallès, 
anteriormente perteneciente al municipio de La Roca del Vallès, de cabida tres mil dos cientos setenta y un metros 
noventa y tres decímetros cuadrados. Linda: al norte, con un torrente; al este, con finca de Pedro Altmira Tresserras, 
constitutiva de la parcela 33 del polígono 10 del plano parcelario municipal de Rústica; al sur con la carretera de 
Granollers a Girona, constitutiva de la parcela 35 del polígono 10 de dicho plano parcelario. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 182 del tom 2782, llibre 302 Inscripció 1. FINCA 14799. 
      
TITULAR: RAMÓN PRATGINESTÓS CONGOST I JOAN PRATGINESTÓS CONGOST són titulars de la plena propietat per meitats 
indivises de la finca per títol de compra, segons escriptura autoritzada davant el Notari Les Franqueses,  Javier Santos 
Lloro, en data 17/01/2006.  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,726% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 3.128,86m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 143,07m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 33 
 
Finca Aportada núm. 33 
Finca Registral núm. 15038 

Propietari RAMÓN PRATGINESTÓS CONGOST I JOAN PRATGINESTÓS 
CONGOST 

Superfície Registral 2.458,00m2 
Superfície Real 1.183,17m2 
Referència Cadastral 08085A01000073. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA situada en el término municipal de La roca del Vallès, y paraje llamado 
Bell lloch, hoy término de Les Franqueses del Vallès, Parroquia de Corró d’Avall, de superficie dos mil cuatrocientos 
cincuenta y otro metros cuadrados, Lindante: por Oriente, con Cristóbal Mas, hoy además, con herederos de Francisco 
Sastre; a Poniente, con Domingo Vila y Pujadas; y por Norte, con Arnaldo de Mercader, hoy además Total España, S.A., 
mediante la carretera de Granollers a Sant Celoni. Se hallaba atravesada por la carretera de Granollers a Sant Celoni. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 166 del tom 2797, llibre 308 Inscripció 1a. FINCA 15038. 
 
TITULAR: RAMÓN PRATGINESTÓS CONGOST I JOAN PRATGINESTÓS CONGOST són titulars de la plena propietat per meitats 
indivises de la finca per títol de compra, segons escriptura autoritzada davant el Notari Les Franqueses,  Javier Santos 
Lloro, en data 17/01/2006. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,275% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 3.128,86m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 143,07m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 
 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 34 
 
Finca Aportada núm. 34 
Finca Registral núm. 2171 
Propietari JOSE VILA CARBONELL 
Superfície Registral  7.120,00m2 
Superfície Real 12.091,32m2 
Referència Cadastral 08085A01000073. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA secano viña, situada en Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses, pasaje denominado “Lo Ramasá”, de pertenencias de la heredad Pagés de Munt, de cabida poco más o 
menos, una cuartera, ocho cuartanes, iguales a sesenta y una áreas, veinte centiáreas. Linda, a Oriente, con Juan 
Rovira, mediante torrente; Mediodía, con José Vila, mediante Arroyo; Poniente, con Pabllo Gil; y por Norte, con José 
Torrabadell.- Se halla atravesada por un camino de carro dirección Mediodía a Norte. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 192 del tom 418, llibre 24 Inscripció 4a. FINCA 2171. 
 
TITULAR: JOSE VILA CARBONELL és titular de la plena propietat de la finca per títol d’adjudicació del senyor José Vila 
Soler; segons escriptura autoritzada davant el Notari de Barcelona, Vicente Coca Coca el 11/04/1984. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE: 2,807% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 12.091,32m2. S’interessa la inscripció del l’excés de cabuda de 4.971,32€ de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 
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FINCA APORTADA 35 
 
Finca Aportada núm. 35 
Finca Registral núm. 1655 
Propietari FLOR DE LOTO, S.A. 
Superfície Registral 8.874,00m2 
Superfície Real 11.760,77m2 
Referència Cadastral 001944900DG40G0001HW 

 
Descripció Registre: URBANA.- NAVE INDUSTRIAL sita en el término municipal de Les Franqueses del Vallès, paraje 
llamado “La Serra de Corró de Vall”, actualmente con frente a la Carretera de Granollers a Cardedeu Km 3, 
compuesta de una nave industrial de una superficie total construida de nueve mil trescientos ochenta y nueve metros 
cincuenta decímetros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: cinco mil doscientos novena y tres metros 
novena y nueve decímetros cuadrados, en planta baja. Tres mil seiscientos dieciséis metros cuarenta y nueve 
decímetros cuadrados, en planta piso. Cuatrocientos setenta y nueve metros dos decímetros cuadrados, en cubierto 
de carga y descarga situado en la parte trasera. Dicha edificación se halla construida sobre una porción de terreno de 
superficie de ocho mil ochocientos setenta y cuatro metros cuadrados, constituyendo lo no edificado accesos y patio. 
LINDANTE al este con Esteban Jubany; al Sur, frente y al Oeste con Juan Gili; y al Norte con Pedro Riera.  
En escriptura autoritzada pel notari de Granollers, José Poyatos Díaz, el dia 18/12/1986, consta que per convenir als 
interessos de l’entitat “Flor de loto, S.A.”, confereix a la finca d’aquest número el caràcter d’indivisible, segons nota 
estesa al marge de la inscripció 5a, al foli 52 del tom 1885 de l’arxiu, llibre 84 de Les Franqueses del Vallès, de data 
08/01/1987. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 52 del tom 1885, llibre 84 Inscripció 5a. FINCA 1655. 
     
TITULAR: FLOR DE LOTO, S.A. és titular de la plena propietat de la finca, que va adquirí a saber. Pel que fa a la nau 
industrial de planta baixa i altell, i el terreny per títol d’adjudicació en subhasta judicial, segons testimoni del auto ferm 
dictat a 12/05/1986, pel Jutjat de Primera Instancia 1 de Granollers. I pel que fa a l’ampliació de l’edificació referent a 
la planta pis, i en cobert de càrrega i descarrega, per títol d’ampliació d’obra nova segons escriptura atorgada pel 
notari de Barcelona, Francisco Armas Omedes el 08/02/2006. 
 
CÀRREGUES: Gravada amb una hipoteca a favor de “BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.” constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Barcelona, a 28/11/2005, davant el Notari Francisco Armas Omedes: en garantia de la devolució 
d’un préstec de tres milions d’euros, de capital; i a més a més: a) del pagament dels interessos convinguts que es fixen 
en el tipus màxim del dotze enteres per cent nominal anual, limitant-se a més a més, aquesta responsabilitat, als efectes 
del que disposa l’article 114 de la llei hipotecària, en la quantitat màxima de tres-cents seixanta mil euros; b) del 
pagament dels interessos de demora pactats del dinou enters per cent, limitant-se a més a més aquesta responsabilitat, 
als efectes del que disposa l’article 114 de la Llei hipotecària, en la quantitat màxima d’un milió vuitanta mil euros, c) 
del pagament de les costes processals, limitant-se hipotecàriament  aquesta responsabilitat a una quantitat màxima 
igual al disset per cent del capital del préstec, això és cinc-cents deu mil euros i del pagament de les despeses per 
tributs, despeses de comunitat i primers d’assegurança corresponent a la finca hipotecada que fossin anticipades pel 
Banc, limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres enters per cent del dit 
capital, això és, noranta mil euros. El préstec s’ha pactat per un termini de cent vuitanta mesos, comptats a partir del 
dia trenta de novembre de dos mil cinc, més el període denominat “període d’ajust” integrat pels dies compresos des 
del dia 28/11/2005 i el dia abans citat, ambdós inclusivament, amb venciment el dia 30/11/2020. Valor de la taxació a 
efectes de subhasta: cinc milions set-cents quaranta-set mil nou-cents seixanta quatre euros. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,730% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 11.760,77m2. S’interessa la inscripció del l’excés de cabuda de 2.886,77m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 36 
 
Finca Aportada núm. 36 
Finca Registral núm. 1210 
Propietari FLOR DE LOTO, S.A. 
Superfície Registral 8.671,64m2 
Superfície Real 6.867,07m2 
Referència Cadastral 08085A01000034 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PIEZA DE TIERRA plantada de viña y parte conreo, de cabida ocho mil seiscientos setenta 
y un metros, sesenta y cuatro decímetros cuadrados, situada en la parroquia de Corró d’Avall, termino municipal de Les 
Franqueses del Vallès, y punto llamado “El Remassà”. LINDANTE, al Norte, finca de Levesta S.A., mediante camino 
particular; al Sur, con Ramón Pratginestós, mediante el torrente ramassà; al Este con Isidro Rius, también mediante 
torrente; y al Oeste con Flor de Loto S.A. y Sr Vila 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 200 del tom 2.027, llibre 97 Inscripció 5a. FINCA 1210. 
      
TITULAR: FLOR DE LOTO, S.A. és titular de la plena propietat de la finca, per títol de compra a la senyora Teresa Parera 
Cassa, segons escriptura atorgada davant el Notari de Granollers José Gómez Pascual en data 01/03/1990 
 
CÀRREGUES:  Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el  uno de marzo de mil novecientos novena, al margen 
de la inscripción 5a, al folio 200, del tomo 2027 del Archivo, libro 97. 
Gravada amb una hipoteca dotal constituïda pel senyor Salvador Parera Bros, a favor del senyor JUAN CLAVELL SALA 
en l’escriptura de capítols atorgada per raó del matrimoni de l’esmentat senyor Juan Clavell sala amb la senyora 
Teresa Parera Cassá, autoritzada pel notari de Granollers José-María Montagud Borja en data 12/12/1945, en garantia 
de la devolució de la quantitat rebuda, sempre que en dret procedeixi, de vint-i-quatre euros amb quatre cèntims.   
    
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,594% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 6.867,07m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 1.804,70 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 37 
 
Finca Aportada núm. 37 
Finca Registral núm. 7738 

Propietari JUAN PRATGINESTOS CONGOST i RAMON PRATGINESTOS 
CONGOST 

Superfície Registral 5.474,50m2 
Superfície Real 4.610,81m2 
Referència Cadastral 08085A01000033. 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO, sita en Belloch, en término de La Roca del Vallès, de 
precedencias de Manso o heredad llamada “Jorn o Font de la Barraca”, secano. De superficie cinco mil cuatrocientos 
setenta y cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados. LINDANTE: al Norte, con finca resto que quedó de don 
Isidoro Riu Carbonell, hoy don Juan Riu Coch, y Castillo de Belloch; al Sur, con Manso Uriach; al Este, con don José 
Altimiras, y al Oeste, con finca resto y Castillo de Belloch  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 137 del tom 2000, llibre 103 Inscripció 5a. FINCA 7738. 
      
TITULAR: JUAN PRATGINESTOS CONGOST i RAMÓN PRATGINESTÓS CONGOST són titulars de la plena propietat per meitats 
indivises de la finca per títol de compravenda autoritzada pel notari de Montcada i Reixac, José Ignacio de Navasqües 
Eireos, el 13/02/1997. 
 
CÀRREGUES:  Gravada con una servidumbre en favor de la finca nº 5.242 de La Roca del Vallès, consistente en: el 
derecho de introducir en el subsuelo del predio sirviente, a un nivel inferior a un metro y sesenta centímetros, dos 
tuberías, una para aguas residuales y la otra para aguas potable, de tal modo que el predio dominante quede 
enlazado en el tendido municipal de aguas residuales y distribución de aguas potable; siendo así que dichas tuberías 
soterradas lo serán en la longitud aproximada de unos quince metros, en línea recta, discurriendo perpendicularmente 
desde el predio dominante y atravesando el sirviente hasta que se produzca dicha conexión en el mencionado 
tendida, el cual a su vez discurre por el torrente sito al sur del predio dominante, y teniendo en cuenta que la conexión 
propiamente dicha se producirá, en la forma expresada en punto próximo al camino existente al Este del reiterado 
predio dominante. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,070% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 4.610,81m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 863,69m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 38 
 
Finca Aportada núm. 38 
Finca Registral núm. 1309 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 9.386,57m2 
Superfície Real 10.028,88m2 
Referència Cadastral 3181703DG4038S0001RT 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PIEZA DE TIERRA, sita en la parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses y partida llamada “Ramassa” de cabida aproximada tres cuarteras, once cuartanes y tres picotines 
equivalentes a una hectárea cuarenta y seis áreas, trece centiáreas, si bien después de varias segregaciones 
practicadas ha quedado reducida a una cabida de nueve mil trescientos ochenta y seis metros, cincuenta y siete 
decímetros cuadrados; LINDANTE a oriente, con Belloch y con Ramón Rovira; a Mediodía, con Francisco Nualart; a 
Poniente con el manso Patés de Vall; y a Norte, con dichos Rovira y manso Pagés de Vall. Sobre dicho terreno existe 
construido un edificio de planta baja solamente, compuesto de tres naves Industriales unidas o adyacentes, cada una 
de las cuales tiene dieciséis metros de ancho por treinta y cinco de fondo, lo que representa un total de mil seiscientos 
ochenta metros cuadrados. Adosada a la parte oriental de este edificio hay una edificación, también en planta baja 
solamente, destinada a oficinas que ocupa una superficie de treinta y nueve metros cuadrados y unida a la parte 
Norte hay otra construcción que ocupa una superficie de ciento doce metros cincuenta decímetros cuadrados, 
también de planta baja solamente destinada a vestuarios y sanitarios para el personal obrero.  
Es d’advertir que segons resulta de la nota estesa amb data 03/09/1987, al marge de la inscripció 4a de la finca 1309 
de Les Franqueses del Vallès, al foli 144 del tom 393 de l’Arxiu, llibre 23, es manifesta la indivisibilitat de la finca als efectes 
de l’article 95 de la llei del Sòl, en atenció a les superfícies mínimes de finca en sòl no urbanitzable fixats per la 
normativa del vigent Pla d’Urbanisme.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 144 del tom 393, llibre 23 Inscripció 4a. FINCA 1309. 
      
TITULAR: l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca  per títol d’adjudicació en 
subhasta judicial, segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 03/07/2013 pel Jutjat Mercantil 7 de Barcelona. 
Inscrita el 23/08/2013. 
 
CÀRREGUES: Gravada amb la servitud de pas, constituïda mitjançant escriptura atorgada a Canovelles davant el notari 
José Ignacio de Navasqüés Eireos, en benefici de les finques número 6692 i 6416 de les Franqueses del Vallès, de data 
28/02/2000. La servitud del qual consisteix: en una servitud de pas de persones i vehicles, la qual discorrerà pels camins 
d’accés a les finques registrals 6692 i 6416 de les Franqueses, a través de la finca registral 1309 de les Franqueses, pel 
límit sud-est, d’aquesta, comunicant aquelles amb la Carretera de Granollers a Sant Celoni, en els termes que resulten 
del pla que incorpora la relacionada escriptura. En la servitud constituïda amb el contingut que resulta del paràgraf 
anterior, seran predis dominants i servents: la finca número 1309 de les Franqueses, propietat de l’entitat Banco Popular 
Español, serà predi servent de les finques 6692 i 6416 de les Franqueses que seran predis dominants, i també propietat 
de l’entitat “Levesta S.A.”. Es valora la servitud en tres-cents euros cinquanta-un cèntims d’euro. 
Gravada amb l’anotació preventiva de la declaració de concurs voluntari lletra C, de l’entitat “LEVESTA, S.A.” de data 
30/05/2012; al tom 3022 de l’Arxiu, llibre 382 de les Franqueses del Vallès, al foli 162; practicada en virtut de certificació 
expedida pel Registre Mercantil de Barcelona, el dia 17/05/2012, en el que en virtut d’un manament expedit el 
27/01/2012 pel jutjat Mercantil número 7 de Barcelona, en el procediment de concurs voluntari ordinari número 
538/2011-G, secció 1a, i data 17/01/2012; en el que s va acordar declarar en situació legal de concurs voluntari de 
l’esmentada entitat “Levesta, S.A.”; la qual cosa produirà els corresponents efectes legals, entre els quals, i de 
conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 22/2003, de Juliol, concursal, que diu: “Practicada l’anotació preventiva, no 
podran anotar-se respecte d’aquells béns o drets més embargaments o segrestos posteriors a la declaració de concurs 
que els acordats pel jutge d’aquest, excepte allò que s’ha establert en l’apartat 1 de l’article 55 d’aquesta Llei”; 
l’anotació dels quals va ser travada sobre aquesta finca i sobre altres, propietat de la concursada, i en el Llibre 
d’Incapacitats en el foli 7 anotació lletra X. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,328%. 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 10.028,88m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 642,31m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 39 
 
Finca Aportada núm. 39 
Finca Registral núm. 550 
Propietari JUAN RIU COCH 
Superfície Registral 144.611,36m2 
Referència Cadastral 08085A01000068 i 08085A01000031. 

 
Descripció Registre: MANSO O HEREDAD, llamado “Jorn o Font de la Barraca”, sita en el lugar de Belloch, término de La 
Roca, de cabida catorce hectáreas, cuarenta y seis áreas, once centiáreas y treinta y seis decímetros cuadrados, 
parte campa, parte bosque y parte yermo. Existe dentro de ella una casa compuesta de planta baja y un piso, que 
ocupa una superficie de ciento un metros novena y nueve centímetros. LINDANTE: al Oeste y Norte, con Jaime Plana y 
María Plana, antes con honores del propio Castillo de Belloch; al Este, con tierras del Castillo de Belloch, mediante 
camino del mismo, y al Sur, con tierras del Manso Oriach y Vidal, y honores del expresado Castillo. Atraviesa la finca la 
carretera que de Granollers conduce a Cardedeu. En el documento que motivó la inscripción 5a se expresó que la 
finca es rústica i seca.  
De la descrita finca consta practicada una segregació de cinc mil quatre-cents setanta-quatre cinquanta metres 
quadrats que per venda al senyor Juan Pratginestós Congost, passarà a formar la finca número 7.738 de La Roca del 
Vallès, segons resulta de la nota de data 13/06/1997 estesa al marge de la inscripció 4a, i en la nota va expressar que la 
finca va quedar reduïda a cent trenta-nou mil cent trenta-sis metres vuitanta-sis decímetres quadrats, romanent 
invariables el seus límits, excepte pel Sud i l’est, que també limita amb la porció segregada i venuda.  
També consten practicades dues segregacions de tres-cents quaranta-set metres quadrats i set mil nou-cents vuitanta 
metres quadrats que per venda a “Levesta, S.A”, van passar a formar les finques 9.234 i 9.235 de La Roca del Vallès, 
segons resulta de nota de 04/03/2003 estesa al marge de la inscripció 4a, i en la nota va expressar que la finca va 
queda reduïda a cent-trenta mil vuit-cents nou metres vuitanta sis decímetres quadrats, romanent invariables el seus 
límits, excepte pel Nord, que limitarà també amb les porcions segregades i venudes.  
I finalment consta practicada una segregació de cinc mil cent-dotze metres seixanta-un decímetres quadrats, que va 
passar a formar la finca 12.632 de Les Franqueses, segons resulta de la nota de 23/11/2003 estesa al marge de 
l’esmentada inscripció 4a 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 137, del tom 2000, llibre 103 Inscripció 4a. FINCA 550 
 
TITULAR: JUAN RIU COCH es titular del total de la nuda propiedad con carácter privativo, por titulo de herencia, en virtud 
de escritura pública autorizada por el Notario de Cardedeu, Ignacio Permanyer Casas 05/10/1993 y del usufructo con 
carácter privativo, adquirido por cancelación del correspondiente a María Coch Riu, i consolidación con la nuda 
propiedad, en virtud de escritura pública, autorizada por el Notario de Canovelles José Ignacio de Navasqües Eireos, el 
13/06/1997 
 
CÀRREGUES:  Gravada como predio sirviente, con una servidumbre en favor de la finca 5.242 de La Roca del Vallès, 
constituida en escritura otorgada ante Notario de Canovelles José Ignacio de Navasqües Eireos, ratificada en escritura 
otorgada en La Roca del Vallès ante Notario José Luis Criado Barragán el 30/11/1995, consistente en:  el derecho de 
introducir en el subsuelo del predio sirviente, a un nivel inferior a un metro y sesenta centímetros, dos tuberías, una para 
aguas residuales, y la otra para aguas potable, de tal modo que el predio dominante quede enlazado en el tendida 
municipal de aguas residuales y distribución de aguas potable; siendo así que dichas tuberías soterradas, lo serán en 
una longitud aproximada de unos quince metros, en línea recta, discurriendo perpendicularmente desde el predio 
dominante y atravesando el sirviente hasta que se produzca dicha conexión en el mencionado tendida, el cual a su 
vez discurre por el torrente sito al Sur del predio dominante, y teniendo en cuenta que la conexión propiamente dicha 
se producirá, en la forma expresada en punto próximo al camino existente al Este del reiterado predio dominante. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 271,61m2 
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 39 
Propietari JUAN RIU COCH 
Superfície Real 271,61m2 

 
 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
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RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 271,61m2, situada al terme municipal de Les Franqueses 
del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, amb la finca aportada 38; al sud, 
amb el límit de l’àmbit; a l’Est amb la finca aportada 40; a l’oest, amb la finca aportada 36.  
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  Gravada como predio sirviente, con una servidumbre en favor de la finca 5.242 de La Roca 
del Vallès, constituida en escritura otorgada ante Notario de Canovelles José Ignacio de Navasqües Eireos, ratificada 
en escritura otorgada en La Roca del Vallès ante Notario José Luis Criado Barragán el 30/11/1995, consistente en:  el 
derecho de introducir en el subsuelo del predio sirviente, a un nivel inferior a un metro y sesenta centímetros, dos 
tuberías, una para aguas residuales, y la otra para aguas potable, de tal modo que el predio dominante quede 
enlazado en el tendida municipal de aguas residuales y distribución de aguas potable; siendo así que dichas tuberías 
soterradas, lo serán en una longitud aproximada de unos quince metros, en línea recta, discurriendo 
perpendicularmente desde el predio dominante y atravesando el sirviente hasta que se produzca dicha conexión en el 
mencionado tendida, el cual a su vez discurre por el torrente sito al Sur del predio dominante, y teniendo en cuenta 
que la conexión propiamente dicha se producirá, en la forma expresada en punto próximo al camino existente al Este 
del reiterado predio dominante. 
 
PERCENTATGE: 0,063% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 271,61m2. 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 550 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

MANSO O HEREDAD, llamado “Jorn o Font de la Barraca”, sita en el lugar de Belloch, termino de La Roca, de 
cabida después de la segregación efectuada mediante el Proyecto de Reparcelación del Sector N, de 
144.339,69m2 parte campa, parte bosque y parte yermo. Existe dentro de ella una casa compuesta de planta 
baja y un piso, que ocupa una superficie de ciento un metros novena y nueve centímetros. LINDANTE: al Oeste y 
Norte, con Jaime Plana y María Plana, antes con honores del propio Castillo de Belloch; al Este, con tierras del 
Castillo de Belloch, mediante camino del mismo, y al Sur, con tierras del Manso Oriach y Vidal, y honores del 
expresado Castillo. Atraviesa la finca la carretera que de Granollers conduce a Cardedeu. En el documento 
que motivó la inscripción 5a se expresó que la finca es rústica i seca. 

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 40 
 
Finca Aportada núm. 40 
Finca Registral núm. 11515 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 800,00m2 
Superfície Real 823,98m2 
Referència Cadastral 080850000001000029LT 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO, sita en el término de Les Franqueses del Vallès, que constituye la 
parcela catastral número 29 del Catastro de Rústica del Mencionado termino. De superficie según Catastro ocho 
áreas. Labor secano. Linda: al Norte, con Levesta, S.A. a través del torrente Ramassá; al Sur, con Juan Riu y al Oeste, 
mediante acequia y camino con “Total, S.A.”. Esta finca solo puede ser susceptible de división o segregación 
respetando la unidad mínima de cultivo de acuerdo con las disposiciones de la ley.   
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 69 del tom 3004, llibre 376 Inscripció 6a. FINCA 11515 
 
TITULAR: l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca  per títol d’adjudicació en 
subhasta judicial, segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 03/07/2013 pel Jutjat Mercantil 7 de Barcelona. 
Inscrita el 23/08/2013  
 
CÀRREGUES:  Gravada amb l’anotació preventiva de la declaració de concurs voluntari lletra A, de l’entitat “LEVESTA, 
S.A.”, de data 30/05/2012; al tom 3004 de l’Arxiu, llibre 376 de Les Franqueses del Vallès, al foli 68; practicada en virtut de 
certificació expedida pel Registre Mercantil de Barcelona el dia 17/05/2012, en el que en virtut d’un manament expedit 
el 27/01/2012pel jutjat Mercantil número 7 de Barcelona, en el procediment de concurs voluntari ordinari número 
538/2011-G, secció 1a, i segons interlocutòria ferma dictat pel dit Jutjat, amb data 17/01/2012; en el que s va acordar 
declarar en situació legal de concurs voluntari de l’esmentada entitat “Levesta, S.A.”; la qual cosa produirà els 
corresponents efectes legals, entre els quals, i de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 22/2003, de ) de Juliol, 
concursal, que diu: “Practicada l’anotació preventiva, no podran anotar-se respecte d’aquells béns o drets més 
embargaments o segrestos posteriors a la declaració de concurs que els acordats pel jutge d’aquest, excepte allò que 
s’ha establert en l’apartat 1 de l’article 55 d’aquesta Llei”; l’anotació dels quals va ser travada sobre aquesta finca i 
sobre altres, propietat de la concursada, i en el Llibre d’Incapacitats en el foli 7 anotació lletra X. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,191% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 823,98m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 23,983m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 41 
 
Finca Aportada núm. 41 
Finca Registral núm. 12413 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 22.064,32m2 
Referència Cadastral 081800000000300044AY i 081800000000300045AD 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO, sita en el término de La Roca del Vallès, Paraje Pla del Ramassà, y 
parte en les Franqueses del Vallès, que ocupa una superficie de dos hectáreas, veinte áreas, sesenta y cuatro 
centiáreas y treinta y dos miliáreas. LINDANTE: al Sur, con carretera; al Este, carretera y resto de su misma procedencia; 
al Norte, con resto de parcela 26 del Polígono 10 del Catastro de Rústica de Les Franqueses; al Oeste, con parcela 29 
del Polígono 10 del Catastro de Rústica de Les Franqueses del Vallès y camí de can Baliarda. Comprende tres designas: 
1.- RÚSTICA: PORCIÓN DE TERRENO, sita en el término de Les Franqueses del Vallès, que constituye la parcela 27 y parte 
de la parcela 26 del Polígono 10 del Catastro de Rústica. Tiene una superficie real de trece mil setecientos treinta y siete 
metros treinta y dos decímetros cuadrados. Secano. LINDA: por el frente entrando, con el Camí de Can Baliarda y en 
parte, con resto de que se segregó, a la derecha entrando, con resto de que se segregó; a la izquierda, con término 
de La Roca del Vallès, mediante torrente y al fondo, con “Levesta, S.A.”. 2 PORCIÓN DE TIERRA, que constituye la 
parcela número 44, del Polígono 3, “Pla del Ramassá”, de La Roca del Vallès, que tiene una superficie de tres áreas y 
cuarenta y siete centiáreas. LINDANTE: al Norte, con finca propiedad de “Levesta, S.A.” ; al Oeste con finca propiedad 
de “Levesta, S.A.”, y en parte con parcela 45; al sur, con carretera; y al Este, con Camino. Y 3.- PORCIÓN DE TIERRA que 
constituye parcela 45, del Polígono 3, “Pla del Ramassà”, de La Roca del Vallès, que tiene una superficie de setenta y 
nueve áreas y ochenta centiáreas. LINDANTE: al Norte, con finca propiedad de “Levesta, S.A.”, al Sur, con carretera; al 
Este, con carretera y en parte con parcela 44; y al Oeste, con parcela 29 del Polígono 10 del Catastro de rústica, de Les 
Franqueses del Vallès, propiedad de “Levesta S.A.” 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 160 del tom 3.022, llibre 382 Inscripció 6a. FINCA 12413 
      
TITULAR: l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca  per títol d’adjudicació en 
subhasta judicial, segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 03/07/2013 pel Jutjat Mercantil 7 de Barcelona. 
Inscrita el 23/08/2013. 
 
CÀRREGUES: Gravada com a predi servent, amb la servitud constituïda mitjançant escriptura atorgada a Canovelles, 
davant el Notari José Ignacio de Navasqües Eireos a data 30/03/2000; l’esmentada servitud es constitueix en els termes 
següents: 1) PREDI SERVENT: la finca 10.544 de Les Franqueses del Vallès. 2) PREDI DOMINANT: la finca registral 550 de La 
roca, propietat de Juan Riu Coch. 3) CONTINGUT: el contingut de la servitud consistirà en el dret d’aprofitament 
hidràulic sobre dos pous situats en la parcel·la cadastral 27 del Cadastre de rústica de les Franqueses, i que es grafien 
en pla protocol·litzat en l’escriptura citada, sent de càrrec del senyor Juan Riu Coch, o successors, les despeses de la 
conservació dels esmentats pous, el manteniment de la maquinària d’extracció d’aigua i la línia d’energia elèctrica. El 
senyor Riu o els seus successors, tindran dret d0accés permanent als citats pous pel camí de Can Baliarda continent pel 
torrent Ramasà fins a aconseguir els esmentats pous, tenint accés en tota l’amplitud amb front al torrent Ramasá entre 
els punts que s’assenyalen de A i B en el pla a què s’ha fet referencia. El citat accés podrà ser variat en el futur, sempre 
que es faciliti al senyor Riu o els seus successors accés que discorri per lloc més pròxim a la via pública. Com a 
conseqüència  del dret d’accés als dits pous, pels extrems Nord i Oest i fins una distància de sis metres del centre del 
pou Nord, “Levesta, S.A.” s’obliga a no fer obres que impedeixin l’estacionament temporal de vehicles i el material 
necessari per a la reparació dels pous. Es valora la servitud en seixanta euros deu cèntims d’euro.  
Està gravada i a la vegada gaudeix d’una de les dues servituds, constituïdes mitjançant escriptura atorgada a 
Canovelles, davant el Notari José Ignacio de Navasqües Eireos a data 04/04/2000; en l’escriptura del qual es 
constitueixen les servituds següents: 1) A favor de la finca 10580 i de la finca resta registral 952 de les Franqueses, una 
servitud MÚTUA de pas per a vehicles i persones amb caràcter permanent que s’inicia en el camí de Ca Baliarda, amb 
una profunditat partint del dit camí de 22,50 metres i una amplària de 10 metres, segons pla que es protocol·litza en la 
referida escriptura, constituint-se la dita servitud sobre dos triangles pràcticament idèntics un de cadascuna de les 
finques que s’uneixen per la diagonal dels mateixos. La citada servitud serà del més absolut lliure ús per a qualsevol de 
les parts per al trànsit de persones i vehicles sense que cap dels dos pugui posar límit o cap delimitació a l’ús de la 
mateixa ni aparcar dins ella. Amb vista al seu compliment LEVESTA, S.A., s’obliga a eliminar l’obstacle d’una bassa, tan 
aviat ho sol·liciti l’altre part i sigui necessari per al pas de vehicles amb destí a qualsevol de les dues finques que 
constitueixen la servitud mútua. I 2.- servitud de pas d’aigües residuals i potables. LEVESTA, S.A. propietària de la finca 
10580, constitueix a favor de la finca resta registral 952, el dret de pas o conducció d’aigües brutes i potables 
subterrànies fins a aconseguir el col·lector residual del municipi que discorre actualment dins la parcel·la 27 del Polígon 
10, predi servent, podent dur a terme en una amplària de quatre metres les obres que siguin necessàries per executar 
les dites connexions en el moment que ho crea oportú. Es valoren ambdues servituds en la quantitat de sis euros un 
cèntim d’euro. 
Gravada amb l’anotació preventiva de la declaració de concurs voluntari lletra C, de l’entitat “LEVESTA, S.A.”, de data 
30/05/2012; al tom 3022 de l’Arxiu, llibre 382 de Les Franqueses del Vallès, al foli 159; practicada en virtut de certificació 
expedida pel Registre Mercantil de Barcelona el dia 17/05/2012, en el que en virtut d’un manament expedit el 
27/01/2012pel jutjat Mercantil número 7 de Barcelona, en el procediment de concurs voluntari ordinari número 
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538/2011-G, secció 1a, i segons interlocutòria ferma dictat pel dit Jutjat, amb data 17/01/2012; en el que Es va acordar 
declarar en situació legal de concurs voluntari de l’esmentada entitat “Levesta, S.A.”; la qual cosa produirà els 
corresponents efectes legals, entre els quals, i de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 22/2003, de ) de Juliol, 
concursal, que diu: “Practicada l’anotació preventiva, no podran anotar-se respecte d’aquells béns o drets més 
embargaments o segrestos posteriors a la declaració de concurs que els acordats pel jutge d’aquest, excepte allò que 
s’ha establert en l’apartat 1 de l’article 55 d’aquesta Llei”; l’anotació dels quals va ser travada sobre aquesta finca i 
sobre altres, propietat de la concursada, i en el Llibre d’Incapacitats en el foli 7 anotació lletra X. 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou parcialment dins del present projecte de reparcel·lació, coincidint la 
porció inclosa amb l’anomenada Primera designa, quina superfície real segons recent medició és de 11.145,12m2.   En 
tant que la primera designa consta inscrita en el registre amb una superfície de 13.737,32m2, s’interessa la inscripció del 
defecte de cabuda de 2.292,20m2. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació la porció corresponent 
a la primera designa de superfície de 11.145,12m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 41 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Real 11.145,12m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 11.145,12m2, situada al terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, amb les finques 
aportades 40, 38 i 42; al sud, amb la resta de finca de la que es segrega; a l’est amb vials interns; a l’oest, amb 
part de les finques aportades 38 i 39.  
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Gravada com a predi servent, amb la servitud constituïda mitjançant escriptura atorgada a 
Canovelles, davant el Notari José Ignacio de Navasqües Eireos a data 30/03/2000; l’esmentada servitud es constitueix 
en els termes següents: 1) PREDI SERVENT: la finca 10.544 de Les Franqueses del Vallès. 2) PREDI DOMINANT: la finca 
registral 550 de La roca, propietat de Juan Riu Coch. 3) CONTINGUT: el contingut de la servitud consistirà en el dret 
d’aprofitament hidràulic sobre dos pous situats en la parcel·la cadastral 27 del Cadastre de rústica de les Franqueses, i 
que es grafien en pla protocol·litzat en l’escriptura citada, sent de càrrec del senyor Juan Riu Coch, o successors, les 
despeses de la conservació dels esmentats pous, el manteniment de la maquinària d’extracció d’aigua i la línia 
d’energia elèctrica. El senyor Riu o els seus successors, tindran dret d0accés permanent als citats pous pel camí de Can 
Baliarda continent pel torrent Ramasà fins a aconseguir els esmentats pous, tenint accés en tota l’amplitud amb front al 
torrent Ramasá entre els punts que s’assenyalen de A i B en el pla a què s’ha fet referencia. El citat accés podrà ser 
variat en el futur, sempre que es faciliti al senyor Riu o els seus successors accés que discorri per lloc més pròxim a la via 
pública. Com a conseqüència  del dret d’accés als dits pous, pels extrems Nord i Oest i fins una distància de sis metres 
del centre del pou Nord, “Levesta, S.A.” s’obliga a no fer obres que impedeixin l’estacionament temporal de vehicles i 
el material necessari per a la reparació dels pous. Es valora la servitud en seixanta euros deu cèntims d’euro.  
Està gravada i a la vegada gaudeix d’una de les dues servituds, constituïdes mitjançant escriptura atorgada a 
Canovelles, davant el Notari José Ignacio de Navasqües Eireos a data 04/04/2000; en l’escriptura del qual es 
constitueixen les servituds següents: 1) A favor de la finca 10580 i de la finca resta registral 952 de les Franqueses, una 
servitud MÚTUA de pas per a vehicles i persones amb caràcter permanent que s’inicia en el camí de Ca Baliarda, amb 
una profunditat partint del dit camí de 22,50 metres i una amplària de 10 metres, segons pla que es protocol·litza en la 
referida escriptura, constituint-se la dita servitud sobre dos triangles pràcticament idèntics un de cadascuna de les 
finques que s’uneixen per la diagonal dels mateixos. La citada servitud serà del més absolut lliure ús per a qualsevol de 
les parts per al trànsit de persones i vehicles sense que cap dels dos pugui posar límit o cap delimitació a l’ús de la 
mateixa ni aparcar dins ella. Amb vista al seu compliment LEVESTA, S.A., s’obliga a eliminar l’obstacle d’una bassa, tan 
aviat ho sol·liciti l’altre part i sigui necessari per al pas de vehicles amb destí a qualsevol de les dues finques que 
constitueixen la servitud mútua. I 2.- servitud de pas d’aigües residuals i potables. LEVESTA, S.A. propietària de la finca 
10580, constitueix a favor de la finca resta registral 952, el dret de pas o conducció d’aigües brutes i potables 
subterrànies fins a aconseguir el col·lector residual del municipi que discorre actualment dins la parcel·la 27 del Polígon 
10, predi servent, podent dur a terme en una amplària de quatre metres les obres que siguin necessàries per executar 
les dites connexions en el moment que ho crea oportú. Es valoren ambdues servituds en la quantitat de sis euros un 
cèntim d’euro. 
Gravada amb l’anotació preventiva de la declaració de concurs voluntari lletra C, de l’entitat “LEVESTA, S.A.”, de data 
30/05/2012; al tom 3022 de l’Arxiu, llibre 382 de Les Franqueses del Vallès, al foli 159; practicada en virtut de certificació 
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expedida pel Registre Mercantil de Barcelona el dia 17/05/2012, en el que en virtut d’un manament expedit el 
27/01/2012pel jutjat Mercantil número 7 de Barcelona, en el procediment de concurs voluntari ordinari número 
538/2011-G, secció 1a, i segons interlocutòria ferma dictat pel dit Jutjat, amb data 17/01/2012; en el que Es va acordar 
declarar en situació legal de concurs voluntari de l’esmentada entitat “Levesta, S.A.”; la qual cosa produirà els 
corresponents efectes legals, entre els quals, i de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 22/2003, de ) de Juliol, 
concursal, que diu: “Practicada l’anotació preventiva, no podran anotar-se respecte d’aquells béns o drets més 
embargaments o segrestos posteriors a la declaració de concurs que els acordats pel jutge d’aquest, excepte allò que 
s’ha establert en l’apartat 1 de l’article 55 d’aquesta Llei”; l’anotació dels quals va ser travada sobre aquesta finca i 
sobre altres, propietat de la concursada, i en el Llibre d’Incapacitats en el foli 7 anotació lletra X. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,587% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 11.145,12m2.  
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 2548  romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 
RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA, sita en el término de La Roca del Vallès, Paraje Pla del Ramassà, que ocupa una superficie 
después de la segregación efectuada mediante el Proyecto de Reparcelación del Sector N de Les Franqueses del 
Vallès dos designas: 1.- PORCIÓN DE TIERRA, que constituye la parcela número 44, del Polígono 3, “Pla del Ramassá”, de 
La Roca del Vallès, que tiene una superficie de tres áreas y cuarenta y siete centiáreas. LINDANTE: al Norte, con finca 
propiedad de “Levesta, S.A.” ; al Oeste con finca propiedad de “Levesta, S.A.”, y en parte con parcela 45; al sur, con 
carretera; y al Este, con Camino. Y 2.- PORCIÓN DE TIERRA que constituye parcela 45, del Polígono 3, “Pla del Ramassà”, 
de La Roca del Vallès, que tiene una superficie de setenta y nueve áreas y ochenta centiáreas. LINDANTE: al Norte, con 
finca propiedad de “Levesta, S.A.”, al Sur, con carretera; al Este, con carretera y en parte con parcela 44; y al Oeste, 
con parcela 29 del Polígono 10 del Catastro de rústica, de Les Franqueses del Vallès, propiedad de “Levesta S.A.  

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 42 
 
Finca Aportada núm. 42 
Finca Registral núm. 952 

Propietari MARÍA ROSA GÓMEZ GÓMEZ, CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ, 
NADIA CLAVELL GÓMEZ i ANTONI CLAVELL GÓMEZ  

Superfície Registral 5.842,69m2 
Superfície Real 5.548,54m2 
Referència Cadastral 001944700DG40G0001ZW 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PIEZA DE TIERRA Y CASA señalada con el número 57, sita en la parroquia de Corró de Vall, 
en el termino de Les Franqueses del Vallès, la casa está compuesta de planta baja y piso, en estado ruinoso, cuya 
media superficial no consta, edificada sobre una porción de tierra de conreo, de cabida de cinco mil ochocientos 
cuarenta y dos metros, sesenta y nueve decímetros cuadrados. LINDA: al Este, Pablo Plana, mediante camino; al Sur, 
con el Manso Jorn; al Oeste, con el Manso Pagés de Munt y al Norte, con Josefa Ganduxer. Constituye parcela 26 del 
polígono 10 del Catastro de Rústica.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 220 del tom 2.465, llibre 197 Inscripció 11a. FINCA 952 
 
TITULAR: MARIA ROSA GÓMEZ GÓMEZ, és titular de l’usdefruit i de la nua propietat per terceres parts iguals indivises, a 
favor de cadascun dels germans, la senyora CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ, NADIA CLAVELL GÓMEZ i ANTONI CLAVELL 
GÓMEZ, per títol de donació que els va fer el seu espòs i pare respectivament el senyor ANTONIO CLAVELL SEGURA; 
segons escriptura atorgada davant la Notari de Granollers María Ángeles Vidal Davydoff.  
 
CÀRREGUES: Gaudeix i està gravada amb les servituds, constituïdes mitjançant escriptura atorgada a Canovelles davant 
el Notari José Ignacio Navasqüés Eiros; en la qual es constitueixen les servituds següents: 1) A favor de la finca 10580 i de 
la finca resta registral 952 de les Franqueses, una servitud MÚTUA de pas per a vehicles i persones amb caràcter 
permanent que s’inicia en el camí de Ca Baliarda, amb una profunditat partint del dit camí de 22,50 metres i una 
amplària de 10 metres, segons pla que es protocol·litza en la referida escriptura, constituint-se la dita servitud sobre dos 
triangles pràcticament idèntics un de cadascuna de les finques que s’uneixen per la diagonal dels mateixos. La citada 
servitud serà del més absolut lliure ús per a qualsevol de les parts per al trànsit de persones i vehicles sense que cap dels 
dos pugui posar límit o cap delimitació a l’ús de la mateixa ni aparcar dins ella. Amb vista al seu compliment LEVESTA, 
S.A., s’obliga a eliminar l’obstacle d’una bassa, tan aviat ho sol·liciti l’altre part i sigui necessari per al pas de vehicles 
amb destí a qualsevol de les dues finques que constitueixen la servitud mútua. I 2.- servitud de pas d’aigües residuals i 
potables. LEVESTA, S.A. propietària de la finca 10580, constitueix a favor de la finca resta registral 952, el dret de pas o 
conducció d’aigües brutes i potables subterrànies fins a aconseguir el col·lector residual del municipi que discorre 
actualment dins la parcel·la 27 del Polígon 10, predi servent, podent dur a terme en una amplària de quatre metres les 
obres que siguin necessàries per executar les dites connexions en el moment que ho crea oportú. Es valoren ambdues 
servituds en la quantitat de sis euros un cèntim d’euro. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,288% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.548,54m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 294,15m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 43 
 
Finca Aportada núm. 43 
Finca Registral núm. 6896 
Propietari JUAN BALLUS TABERNE i MERCÈ BOSCH CAMPENY 
Superfície Registral 6.092,50m2 
Referència Cadastral 08085A01000214 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO conreo secano, en término municipal de Les Franqueses del Vallès, 
con una superficie de seis mil novena y dos metros con cincuenta decímetros cuadrados, iguales a 161.256,29 palmos, 
también cuadrados. Incluye VIVIENDA unifamiliar aislada, compuesta de planta semisótano, destinada a garaje, de 
superficie ciento veintinueve metros y cuarenta y cinco decímetros cuadrados, y planta baja, destinada a vivienda 
propiamente dicha, con escalera interior de comunicación entre ambas plantes, la planta baja se halla distribuida en 
cocina, comedor-estar, despensa, lavadero dos baños y tres dormitorios, y ocupa una superficie de ciento veinticuatro 
metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados. El resto del terreno no edificado se halla destinado a jardín. LINDA, 
por Oriente, con finca matriz de la cual se segregó, de don Francisco Bosch Plana; por Mediodía, parte con tierras de 
Antonio Cladell y Isidro Riu Carbonell; por Poniente, con Antonio Clavell; y por el Norte, con el resto de finca de la cual 
se segregó. Esta fina solo puede ser susceptible de división o segregación respetando la unidad mínima de cultivo de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley.   
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 48 del tom 2.139, llibre 109 Inscripció 1a. FINCA 6896 
      
TITULAR: JUAN BALLUS TABERNE i MERCÈ BOSCH CAMPENY són els titulars de la plena propietat de la finca, per meitats 
indivises. Pel que fa al terreny per títol de COMPRA al senyor Francisco Bosch Plana; segons escriptura atorgada davant 
del Notari de la Roca del Vallès, José-Luís Criado Barragan, a data 31/03/1992.  I pel que fa a l’habitatge unifamiliar, per 
títol d’OBRA NOVA EN CONSTRUCCIÓ, segons escriptura atorgada davant el Notari de la Garriga, José Eloy Valencia 
Docasar, a data 21/08/1992.  
 
CÀRREGUES: Gravada amb una hipoteca a favor del BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. constituïda mitjançant escriptura 
atorgada a La Garriga davant el Notari Josep-Eloy València Docasar, a data 18/11/1992. La hipoteca cobrirà: a) El 
total import de la obligació per principal que ascendeix a vuitanta-set mil cent quaranta-sis euros i setanta-sis cèntims 
d’euro. B) L’import de dos anys de interessos ordinaris al divuit enters cinquanta centèsimes d’enter per cent c) L’import 
d’un any d’interessos de demora al divuit enters cinquanta centèsimes d’enter per cent. D) Una quantitat addicional 
de disset mil quatre-cents vint-i-nou euros i trenta-cinc cèntims d’euro, per a costes i despeses; per un termini 
improrrogable de durada màxima fins al dia 04/07/2008; termini dividit en dos períodes: Període de carència: S’estendrà 
des de la data de l’escriptura fins al 04/07/1993. Període d’amortització: S’estendrà per un termini de cent vuitanta 
mesos a comptar d la data corresponent al venciment del període de carència. Valor de taxació a efectes de 
subhasta: cent setanta-quatre mil dos-cents noranta-tres euros i cinquanta-un cèntims d’euro.   
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
2.949,83m2 
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 43 
Propietari JUAN BALLUS TABERNE i MERCÈ BOSCH CAMPENY 
Superfície Real 2.949,83m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 2.949,83m2, situada al terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, amb la finca 
aportada 44; al sud, amb la finca aportada 42 i 41; a l’Est amb el límit de l’àmbit; a l’oest, el límit de l’àmbit 
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Gravada amb una hipoteca a favor del BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. constituïda 
mitjançant escriptura atorgada a La Garriga davant el Notari Josep-Eloy València Docasar, a data 18/11/1992. La 
hipoteca cobrirà: a) El total import de la obligació per principal que ascendeix a vuitanta-set mil cent quaranta-sis euros 
i setanta-sis cèntims d’euro. B) L’import de dos anys de interessos ordinaris al divuit enters cinquanta centèsimes d’enter 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 105 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

per cent c) L’import d’un any d’interessos de demora al divuit enters cinquanta centèsimes d’enter per cent. D) Una 
quantitat addicional de disset mil quatre-cents vint-i-nou euros i trenta-cinc cèntims d’euro, per a costes i despeses; per 
un termini improrrogable de durada màxima fins al dia 04/07/2008; termini dividit en dos períodes: Període de carència: 
S’estendrà des de la data de l’escriptura fins al 04/07/1993. Període d’amortització: S’estendrà per un termini de cent 
vuitanta mesos a comptar d la data corresponent al venciment del període de carència. Valor de taxació a efectes de 
subhasta: cent setanta-quatre mil dos-cents noranta-tres euros i cinquanta-un cèntims d’euro.   
 
PERCENTATGE: 0,685% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 2.949,83m2 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 6896 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 
RUSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO conreo secano, en término municipal de Les Franqueses del Vallès, con una superficie 
después de la segregación efectuada mediante el Proyecto de Reparcelación del Sector N, de 3.142,67 m2. Incluye 
VIVIENDA unifamiliar aislada, compuesta de planta semisótano, destinada a garaje, de superficie ciento veintinueve 
metros y cuarenta y cinco decímetros cuadrados, y planta baja, destinada a vivienda propiamente dicha, con 
escalera interior de comunicación entre ambas plantes, la planta baja se halla distribuida en cocina, comedor-estar, 
despensa, lavadero dos baños y tres dormitorios, y ocupa una superficie de ciento veinticuatro metros y cincuenta y 
siete decímetros cuadrados. El resto del terreno no edificado se halla destinado a jardín. LINDA, por Oriente, con finca 
matriz de la cual se segregó, de don Francisco Bosch Plana; por Mediodía, parte con tierras de Antonio Cladell y Isidro 
Riu Carbonell; por Poniente, con Antonio Clavell; y por el Norte, con el resto de finca de la cual se segregó. Esta fina 
solo puede ser susceptible de división o segregación respetando la unidad mínima de cultivo de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley.   
 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 44 
 
Finca Aportada núm. 44 
Finca Registral núm. 2208 
Propietari PALET & PUIG IMMOBILIARIA S.L 
Superfície Registral 6.463,00m2 
Superfície Real 6.049,82m2 
Referència Cadastral 08085A008000860000DA y 001452800DG40G0001ZW 

 
Descripció Registre: RUSTICA.- PIEZA DE TIERRA sita en el término municipal de Les Franqueses del Vallès, constituye la 
parcela 86 del polígono 8, en cuyo interior radica la parcela 528, de superficie cuatro mil ochocientos noventa y seis 
metros cuadrados, si bien su verdadera superficie según certificaciones catastrales que se dirán es de seis mil 
cuatrocientos sesenta y tres metros cuadrados. LINDANTE: al Norte, con camino público; al Sur, con torrente; al este, 
parte con torrente, parte con parcela 102 del polígono 8, y parte con la línea que separa los términos municipales de 
Les Franqueses del Vallès y La Roca del Vallès; Y Oeste, con la parcela 87 del polígono 8. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 34 del tom 2.298, llibre 139 FINCA 2208. 
      
TITULAR: PALET & PUIG IMMOBILIARIA S.L. és titular de la plena propietat de la finca, per títol d’aportació, segons 
escriptura atorgada davant el Notari de Granollers, Mari Ángeles Vidal Davydoff, a data 222 de juliol de 1999.  
 
CÀRREGUES: Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el once de agosto de mil novecientos novena y cinco, 
al margen de la inscripción 5a, al folio 31, del tomo 2298 del Archivo, libro 139 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,404% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 6.049,82m2, pel que s’interessa s’inscrigui el defecte de cabuda de 413,18m2. 
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FINCA APORTADA 45 
 
Finca Aportada núm. 45 
Finca Registral núm. 1678 
Propietari RAIMUNDA OLIVA GIBAL i MARIA-DOLORES PASCUET OLIVA 
Superfície Registral 10.998,00m2 
Superfície Real 9.008,05m2 
Referència Cadastral 08085A008000870000DB 

 
Descripció Registre: PIEZA DE TIERRA, cultivo, de cabida diez mil novecientos novena y ocho metros cuadrados, sita en 
el término municipal de Les Franqueses del Vallès, partida llamada Raginers, del distrito o parroquia de Corró d’Avall. 
LINDEROS: Oriente, camino del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès; Mediodía, Pilar Puig Barcena; Poniente, 
tierras del Manso Bañeras, mediante torrente de Agencia Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya; y al Norte, con Amalia Encinas Jiménez. Esta finca constituye la parcela 87, del Polígono 8 
del Catastro.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 204 del tom 2.849, llibre 327 Inscripció 6a. FINCA 1678 
      
TITULAR: RAIMUNDA OLIVA GIBAL i MARIA-DOLORES PASCUET OLVA, mare i filla respectivament, en usdefruit a la senyora 
Raimunda Oliva Gibal i la nua propietat a la senyora Maria-Dolores Pacuet Oliva, per títol d’herència del senyor Ramón 
Pascuet Feliu, que va morir a Barcelona el 29/04/2006, sense haver atorgat testament, i havent-se formalitzat escriptura 
de capítols matrimonials davant notari de Ponts, Lleida, Francisco Davi Alomar, el dia 02/11/1944, segons escriptura de 
manifestació d’herència atorgada el dia 17/10/2006, davant el notari de Barcelona Mario Romeo García,  inscrita a 
data 24/04/2007  
 
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues   
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,091% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 9.008,05m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 1.989,95m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 108 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

FINCA APORTADA 46 
 
Finca Aportada núm. 46 
Finca Registral núm. 1601 

Propietari MARTA CAMP VIÑOLAS, ANNA AUMATELL COROMINOLA, 
AMALIA ENCINAS JIMENEZ i CLAVATAIRE S.L. 

Superfície Registral 10.405,08m2 
Superfície Real 11.304,62m2 
Referència Cadastral 00172356-0000000505R 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- UNA PIEZA DE TIERRA secano situada en Corró del Vall, término de Les Franqueses del 
Vallès, de cabida dos cuarteras y diez cuartanes, equivalentes a una hectárea, cuatro áreas, cinco centiáreas, y ocho 
decímetros cuadrados, situada en la misma parroquia y termino que la anterior. LINDA: Al este, con Jaime Sastre; al Sur, 
con Pablo y José Pujadas; y al Oeste y Norte con Miguel Gralla.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 92 del tom 2.331, llibre 150 Inscripció 6a. FINCA 1601 
      
TITULAR: Consta inscrita l’esmentada finca, en ple domini, a saber: En quant a la participació de quatre quinzenes parts 
indivises a favor de cadascú de les senyores MARTA CAMP VIÑOLAS, ANNA AUMATELL COROMINOLA, AMALIA ENCINAS 
JIMENEZ, per títol de compra als senyors Antonio, Jaime, i Maria Junoy Ambros, i al senyor Miguel Parera Junoy; segons 
escriptura atorgada davant el Notari de Cardedeu Enrique Garcia Castrillo a data 13/10/2000. 
Pel que fa a la restant participació de tres quinzenes parts indivises a favor de l’entitat CLAVATAIRE S.L. per títol de 
COMPRA a la senyora Teresa Josefa Junoy Ambros; segons escriptura atorgada davant el Notari de La Roca del Vallès, 
José Luís Criado Barragán a data 24/01/2008. 
   
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,624% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 11.304,62m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 899,54 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 47 
 
Finca Aportada núm. 47 
Finca Registral núm. 9136 
Propietari ARAGOGAMMA S.L. 
Superfície Registral 16.650,00m2 
Superfície Real 16.174,78m2 
Referència Cadastral 001452700DG40G0001SW 

 
Descripció Registre: URBANA.- PORCIÓN DE TERRENO, indivisible, parte dedicada a cultivo, que ocupa una superficie de 
una hectárea, sesenta y seis áreas y cincuenta centiáreas, sita en el término de Les Franqueses del Vallès, parroquia de 
Corró de Vall, de procedencia del Manso Garriga, hoy parcelas 101-102 del Polígono 8, en la que existen edificadas 
dos naves cerca de su lindero Sur, una con una superficie de quinientos diecinueve metros y ochenta y seis decímetros 
cuadrados. Su fachada Sur mide 16,60 metros de longitud; la fachada Norte, 10 metros y la del Este, que sigue la línea 
quebrada y por donde tiene su acceso, tiene una longitud idéntica a la del Oeste; y la otra, adosada a la fachada 
Oeste de la primera, de superficie ochocientos ochenta y un metros veinticuatro decímetros cuadrados. Ambas 
cubiertas por places de fibrocemento ondulado, y asimismo existe un EDIFICIO ANEXO, situado en frente de las naves 
descritas, destinado a oficinas  y laboratorio que tiene una total superficie construida de dos mil novena y seis metros 
setenta y nueve decímetros cuadrados, y se compone de: planta semisótano, destinada a almacén, por la que se 
accedí al edificio, de superficie construida seiscientos novena y ocho metros y novena  tres decímetros cuadrados, 
consta de una sola nave, susceptible de división interior, y con sus correspondientes servicios;  planta baja, destinada a 
dependencias de laboratorio, de superficie construida seiscientos novena y ocho metros novena y tres decímetros 
cuadrados, distribuida interiormente y con sus correspondientes Servicios; y de planta piso destinada a dependencias 
de laboratorio, de superficie construida seiscientos novena y ocho metros novena y tres decímetros cuadrados, 
distribuida interiormente y con sus correspondientes servicios; las tres plantes descritas se comunican entre sí mediante 
escalera interior. LINDAN en junto: Este, tierras de Bell lloch, Pedro Rovira y José Pujadas, mediante torrente; Sur, Pablo 
Pujades e Isidro Puig, mediante camino carretero; Oeste, tierras de Manso Campmajor y Sebastián Pou, mediante 
ribazo; y Norte, Pablo Triadó. 
La descrita finca és indivisible segons resolució de data 15/06/1997, de la direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 199 del tom 2.367, llibre 162 Inscripció 1a. FINCA 9136 
      
TITULAR: ARAGOGAMMA, S.L. és titular de la plena propietat de la finca, pel que fa al terreny, per títol d’agrupació, 
segons escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona Josep Maria Valls Xufré, a data 20/10/1997. Pel que fa a la 
edificació, per títol d’obra nova; segons escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona Josep Maria Valls 
Xufré28/10/1997, i rectificada mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona el senyor Valls a dates 
24/01/2000 i 19/03/2010 
   
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 3,755% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 16.174,78m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 475,22 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 48 
 
Finca Aportada núm. 48 
Finca Registral núm. 502 
Propietari FRANCISCO BOSCH PLANA 
Superfície Registral 4.284,00m2 
Superfície Real 5.791,35m2 
Referència Cadastral 08085A00800085. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO campo secano, con algunas tiras de cepas en elles radicadas, de 
cabida poco más o menos, una cuartera, dos cuartanes, equivalentes a cuarenta y dos áreas, ochenta y cuatro 
centiáreas, sita en Corró d’Avall, termino municipal de Les Franqueses del Vallès. LINDANTE, por Oriente, con tierra de 
Jaime Mundet; por Mediodía, con tierra de Jaime Mundet; por poniente con Tierra de José Ballús; y por Norte, con tierra 
del mismo José Ballús. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 19 del tom 2.107, llibre 106 Inscripció 9a. FINCA 502 
      
TITULAR: FRANCISCO BOSCH PLANA és titular de la plena propietat de la finca per títol d’herència de la seva mare la 
senyora Maria Plana Brutau, que va morir a les Franqueses del Vallès el dia 10/10/1979, sota testament que li va 
autoritzar el dia 22/05/1968, pel Notari de Granollers, Carlos Font Llopart, segons escriptura atorgada davant el Notari de 
La Roca del Vallès, José Luis Criado Barragán a data 22/08/1991 
   
CÀRREGUES: Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y 
uno, al margen de la inscripción 9a, al folio 19, del tomo 2107 del Archivo, libro 106. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,344% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.791,35m2 S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 1.507,35m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 49 
 
Finca Aportada núm. 49 
Finca Registral núm. 4529 
Propietari HORMIGONES UNILAND, S.L. 
Superfície Registral 12.947,75m2 
Superfície Real 12.231,37m2 
Referència Cadastral 08085A00800099 

 
Descripció Registre: PORCIÓN DE TERRENO cultivo secano sita en la Parroquia de Corró de Vall término municipal de Les 
Franqueses del Vallès, de cabida una hectárea, veintinueve áreas, cuarenta y siete centiáreas y setenta y cinco 
miliáreas. En su interior se levantan las siguientes Construcciones: a) DOS NAVES INDUSTRIALES de planta baja solamente 
de estructura de hormigón con cubierta de uralita con una superficie de setecientos metros cuadrados cada una de 
elles. B) otra NAVE INDUSTRIAL de planta baja solamente de la misma estructura que las anteriores que ocupa 
seiscientos metros cuadrados. C) una NAVE INDUSTRIAL de estructura de Hierro, de planta baja de ochocientos treinta y 
dos metros cuadrados u un alto de trescientos metros cuadrados. LINDANTE en su conjunto al Norte, con un camino y 
con José Pujadas; al Sur, con Pablo Plana y Ginés Xiol; al Este, con Antonio Mimó Lozano; y al Oeste, con un camino y 
con José Ballús 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 52 del tom 1.989, llibre 93 Inscripció 15a. FINCA 4529 
      
TITULAR: HORMIGONES UNILAND SL.L. és titular de la plena propietat de la finca per títol de compra de l’entitat 
Corporación Uniland S.A.; segons escriptura atorgada davant la Notari de Barcelona Ana Carreras Cruells, a data 
16/08/2006 
   
CÀRREGUES: gravada amb una condició resolutòria inscrita a favor del senyor RAMÓN COMELLAS ICART que garanteix el 
pagament del preu de la compravenda formalitzada en escriptura atorgada a Granollers davant el Notari José Luís 
Peiré Aguirre, en la que el citat senyor Comellas va vendre la finca 4529, de Les Frnqueses del Vallès junt amb altres dos, 
a la companyia mercantil “PAVIMENTOS MEDITERRANEOS, S.A.” pel preu global de cinc-cents divuit mil setanta-dos 
euros amb quaranta-tres cèntims, que va quedar totalment ajornat, corresponent a la finca 4529, de les Franqueses del 
Vallès, la suma de quatre-cents noranta-quatre mil trenta-un euros amb noranta-cinc cèntims, pactant-se el següent: “ 
el pagament de tal quantitat s’efectuarà per part de la societat compradora mitjançant determinades lletres de canvi. 
L’impagat de qualsevol de les quantitats ajornades al seu venciment, produirà per via de condició resolutòria expressa, 
la resolució de la compravenda. Si el venedor optés per això, notificant-ho així a la part compradora, als efectes de 
l’article 59 del Reglament Hipotecari, podrà aquesta satisfer la quantitat en el termini de trenta dies a comptar del dia 
de la dita notificació. Convenen expressament els citats senyors que per fer constar en el Registre de la Propietat el 
pagament de les quantitats ajornades i, en conseqüència, practicar el corresponent assentament de cancel·lació de 
la condició resolutòria explícita, n’hi haurà prou amb escriptura o acta notarial acreditativa d’estar la part compradora 
en la possessió legítima de les lletres de canvi, que inutilitzarà el notari autoritzant. Ambdues parts renuncien al fur propi 
que  pogués correspondre’ls i se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona”   
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,839% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 12.231,37m2 S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 716,38 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 50 
 
Finca Aportada núm. 50 
Finca Registral núm. 501 
Propietari SOALPA S.A. 
Superfície Registral 8.340,00m2 
Superfície Real 9.109,62m2 

Referència Cadastral 08085A00800043000DI, 08085A008009440000DJ, 
08085A008000450000DE i U8085A008001180000DY 

 
Descripció Registre: UNA PIEZA DE TIERRA parte de viña y parte campa, de cabida ochenta y tres áreas, cuarenta 
centiáreas, sita en el término municipal de las Franqueses del Vallès, paraje llamado La Serra del distrito o parroquia 
Corró de Vall, que constituye la parcela 97 del Polígono 8 del catastro de rústica. LINDA: a Oriente con Antonio Sol 
Campmajó, y al Norte, con Nuria Ballús Tapia; y a Mediodía con tierras de Antonio Ballús Mundet, y a poniente 
mediante camino.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 10 del tom 2.567, llibre 231 Inscripció 11a. FINCA 4529 
      
TITULAR: SOALPA S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol de compravenda  a la senyora Anna Domenjó 
Pijuan; segons escriptura atorgada davant el notari de Barcelona Miguel Alemany Escapa a data 09/12/2005 
   
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,115% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 9.109,62m2 S’interessa la inscripció l’excés de cabuda de 769,62m2 de la present finca en 
el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 51 
 
Finca Aportada núm. 51 
Finca Registral núm. 45 
Propietari TERESA FABREGA BOSCH 
Superfície Registral 6.730,70m2 
Superfície Real 23.054,28m2  
Referència Cadastral 08085A008001050000DI 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA secano, sita en la Parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses, de cabida una cuartera diez cuartanes, equivalentes a sesenta y siete áreas, treinta centiáreas y setenta 
miliáreas. LINDANTE a Oriente con José Ballús; a Mediodía con carretera vieja; a Poniente, parte con Pablo Calvet y 
parte con Miguel Bot; y a Norte, con Pedro Roig y parte con terrenos de la Torre de Marata. 
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 136 del tom 2.116, llibre 107 Inscripció 3a. FINCA 45. 
      
TITULAR: TERESA FABREGA BOSCH és titular de la plena propietat de la finca per títol de HERENCIA del seu espòs el senyor 
Antonio Sol Mogas, que va morir a Barcelona, el dia 03/02/2006, segons escriptura de manifestació d’herència 
atorgada el dia 24/07/2006, davant el Notari de Barcelona Pedro Ángel Casat Martin, inscrita a data 08/03/2007. 
   
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 23.054,28m2. S’interessa la inscripció l’excés de cabuda de 16.323,58m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
20.170,16m2 
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 51 
Propietari TERESA FABREGA BOSCH 
Superfície Real 20.170,16m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 20.170,16m2, situada al terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, les finques aportades 
53 i 54; al sud, amb la finca aportada 49; a l’Est amb la finca aportada 52; a l’oest, amb el límit de l’àmbit. 

 
Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE: 4,682% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 20.170,16m2. 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 45 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA secano, sita en la Parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les Franqueses, de 
cabida después de haber sido practicada segregación, de 2.884,12m2. LINDANTE a Oriente con José Ballús; a 
Mediodía con carretera vieja; a Poniente, parte con Pablo Calvet y parte con Miguel Bot; y a Norte, con Pedro 
Roig y parte con terrenos de la Torre de Marata. 

 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 52 
 
Finca Aportada núm. 52 
Finca Registral núm. 5010 

Propietari JULIO EUGENIO FERNANDEZ PEREZ, MARIA PILAR FERNANDEZ 
PEREZ i YOLANDA FERNANDEZ PEREZ 

Superfície Registral 2.687,50m2 
Superfície Real 3.993,19m2 
Referència Cadastral 00172356-0000000505R 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA SECANO Y VIÑA, sita en el término municipal de Les Franqueses del Vallès; 
que constituye la parcela 107 del Polígono 8 del catastro; de cabida según titulo de veintiséis áreas, ochenta y siete 
centiáreas y cincuenta miliáreas. LINDA: por Oriente, con la carretera nueva de Granollers a Cardedeu; por Mediodía, 
con Pedro Pradera Pruna, antes resto de la finca; por Norte, con Antonio Masat y por Poniente, con finca registral 
número 75 de Les Franqueses. Esta finca solo puede ser susceptible de división o segregación, respetando la unidad 
mínima de cultivo de acuerdo con las disposiciones de la Ley.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 87 del tom 2.298, llibre 139 Inscripció 3a. FINCA 5010. 
      
TITULAR: JULIO EUGENIO FERNANDEZ PEREZ, MARIA PILAR FERNANDEZ PEREZ i YOLANDA FERNANDEZ PEREZ són titulars de la 
plena propietat de la finca per terceres parts indivises, per títol de COMPRA als senyors Antonio Clavell Segura i Lidia 
Grau Gil; segons escriptura atorgada davant el Notari de La Garriga F. Javier Borrell Papaceit a data 27/11/2007. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,927% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 3.993,19m2 S’interessa la inscripció l’excés de cabuda de 1.305,69m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 53 
 
Finca Aportada núm. 53 
Finca Registral núm. 75 

Propietari JULIO EUGENIO FERNANDEZ PEREZ, MARIA PILAR FERNANDEZ 
PEREZ i YOLANDA FERNANDEZ PEREZ 

Superfície Registral 7.305,00m2 
Superfície Real 7.305,83m2 
Referència Cadastral 001452700DG40G0001SW 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA TIERRA CONREO, situada en la Parroquia de Corró de Vall, Llerona, que constituye 
la parcela 108 del Poligono 8 del Catastro Topográfico Parcelario del término municipal de Les Franqueses del Vallès; 
de extensión según titulo de setenta y tres áreas  y cinco centiáreas. LINDA: por Oriente, con la finca registral número 
5010; por Mediodía, con Antonio Solé Parés; por Poniente con Dolores Ginesta Gelabert, y Norte, con Antonio Masat. 
Esta finca solo puede ser susceptible de división o segregación, respetando la unidad mínima de cultivo, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley.   
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 87 del tom 2.298, llibre 139 Inscripció 3a. FINCA 75. 
      
TITULAR: JULIO EUGENIO FERNANDEZ PEREZ, MARIA PILAR FERNANDEZ PEREZ i YOLANDA FERNANDEZ PEREZ són titulars de la 
plena propietat de la finca per terceres parts indivises, per títol de COMPRA als senyors Antonio Clavell Segura i Lidia 
Grau Gil; segons escriptura atorgada davant el Notari de La Garriga F.Javier Borrell Papaceit a data 27/11/2007. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1,696% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 7.305,83m2. S’interessa la inscripció  de l’excés de cabuda de 0,83m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 54 
 
Finca Aportada núm. 54 
Finca Registral núm. 74 
Propietari ANGLES TEXTIL, S.A. 
Superfície Registral 13.583,85m2 
Referència Cadastral 08085A00800100 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA TIERRA conreo secano, situada en término de Corró de Vall, municipio de Les 
Franqueses del Vallès, de cabida una hectárea, treinta y cinco áreas, treinta y ocho centiáreas y ochenta y cinco 
decímetros cuadrados. Lindante por Oriente con Agustin Rovira Parera; por Mediodía con José Sol; por Poniente, con 
sucesores de Pablo Ribera, mediante torrente; y por Norte con Pedro Puig Rovira y Pedro Forns Mateu 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 19 del tom 2.762, llibre 294  Inscripció 7a. FINCA74 
      
TITULAR: ANGLES TEXTIL S.A. és titulars de la plena propietat de la finca per títol de fusió per absorció realitzada entre les 
entitats “Texwist, S.A.” i “Anblés Textil, S.A”; segons escriptura atorgada davant el Notari de Girona, Enrique Brancós 
Nuñez, a data 16/12/2005 
 
CÀRREGUES: Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
5.768,21m2 
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 54 
Propietari ANGLES TEXTIL, S.A. 
Superfície Real 5.768,21m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA. Peça de terra de figura irregular, de superfície 5.768,21m2 situada al terme municipal de Les 
Franqueses del Vallès, inclosa dins l’àmbit de reparcel·lació del SECTOR N. LLINDA: al nord, amb la finca 
aportada 56; al sud, amb la finca aportada 51; a l’Est amb la finca aportada 53; a l’oest, amb el límit de l’àmbit 
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al 
Norte, por el término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de 
Cardedeu, y al Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al 
expediente de concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, 
está incluida o no en el perímetro delimitado. 
 
PERCENTATGE: 1,339% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.768,21m2 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 74 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 
RÚSTICA.- PIEZA TIERRA conreo secano, situada en termino de Corró de Vall, municipio de Les Franqueses del Vallès, de 
cabida después de la segregación efectuada mediante el Proyecto de Reparcelación del Sector N, de 7.770,64 m2 
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Lindante por Oriente con Agustin Rovira Parera; por Mediodía con José Sol; por Poniente, con sucesores de Pablo 
Ribera, mediante torrente; y por Norte con Pedro Puig Rovira y Pedro Forns Mateu 
 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada. 
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FINCA APORTADA 55 
 
Finca Aportada núm. 55 
Finca Registral núm. 3218 
Propietari FRANCISCO REIXACH PRUNA 
Superfície Registral 3.898,00m2 
Superfície Real 3.578,58m2 

Referència Cadastral 08085A00800098, 08085A00800099, 08085A00800103 i  
08085A00800141. 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.-  UNA PIEZA DE  TIERRA, cultivo, secano, sita en término municipal de Les Franqueses, de 
cabida treinta y ocho áreas, novena y ocho centiáreas. LINDANTE al Norte, con finca de Francisco Reixach Peiró, en 
parte mediante muro de hormigón; al Oeste, con Isidro Rovirar; al Sur, con resto de la mayor finca de que procede y se 
segregó de Don Antonio Masat Salanova; mediante la carretera de Caldes de Montbui a Sant Celoni, o de Granollers a 
Cardedeu; y al Este, con el vértice formado por la concluencia de los lindes Norte y Sur, partiendo del linde Oeste, 
discurre una línia telefónica quebrada, hasta el linde Sur, de la propia finca. Esta finca solo puede ser susceptible de 
división o segregación, respetando la unidad mínima de cultivo de acuerdo con la Ley.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 204 del tom 2.331 llibre 150 Inscripció 3a. FINCA 3218 
      
TITULAR: FRANCISCO REIXACH PRUNA és titular de la plena propietat de la finca per títol d’adjudicació de les seves 
germanes les senyores Juana i María Rosa Reixach Pruna, segons escriptura atorgada davant el Notari de Granollers, 
José Luís Peiré Aguirre, a data 17/09/1996 
 
CÀRREGUES: Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el 
término municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al 
Oeste, por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y 
seis, al margen de la inscripción 2a, al folio 204, del tomo 2331 del Archivo, libro 50 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,831% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 3.578,58m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 410,42m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 56 
 
Finca Aportada núm. 56 
Finca Registral núm. 2155 
Propietari FRANCISCO REIXACH PRUNA 
Superfície Registral 12.120m2 
Superfície Real 10.237,10m2 
Referència Cadastral 08085A00800124 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA cultivo secano, de cabida una hectárea, veintiuna áreas, veinte 
centiáreas, sita en la parroquia de Marata, del término municipal de Les Franqueses del Vallès. LINDANTE, al Norte, con 
Rosa Estrada Ballús, y que se halla atravesada cerca de su extremo Este por la carretera de Caldes a Sant Celoni; al 
Este, con Antonio Gol, mediante carretera de Caldes a Sant Celoni; al Sur, con Miquel Ollé Pocurull; y al Oeste, con 
Dolores Ginesta Galabert, mediante camino.- constituye la parcela 124, del polígono 8. Se halla atravesada cerca de 
su extremo este, por la carretera de Caldes a Sant Celoni.  
 
De dicha finca consta practicada una segregación de una parcela de mil doscientos ocho metros cuadrados, 
quedando el resto no descrito en el Registro, de una hectárea, nueve áreas y doce centiáreas.   
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 153 del tom 418 llibre 24 Inscripció 3a. FINCA 2155 
      
TITULAR: FRANCISCO REIXACH PRUNA és titular de la plena propietat de la finca per títol de Donació segons escriptura 
atorgada davant el Notari de Granollers María Angeles Vidal Davydoff, a data 18 de setembre de 2007. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,376% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 10.237,10m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 1.882,90m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 57 
 
Finca Aportada núm. 57 
Finca Registral núm. 100 
Propietari FRANCISCO REIXACH PRUNA 
Superfície Registral 8.532,16m2 
Superfície Real 8.621,24m2 
Referència Cadastral 08085A00800246 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA, parte viña y parte yerma cultivo secano e indivisible, de cabida dos 
cuarteras, cuatro cuartanes, poco más o menos, de semilla de trigo fermento, o sea, ochenta y cinco áreas, treinta y 
dos centiáreas, y dieciséis miliáreas, situada en termino de Corró d’avall, de pertenencias de Manso Campmajor; la 
que LINDA por Oriente, con el Manso Campmajor; por Mediodía con honores a los sucesores de José Ambrós; por 
Poniente, con N. Parera de Marata; y por Cierzo, con los sucesores de Franisco Masip y de Jacinto Arqué; parte de esta 
finca está situada en termino de La Roca y actualmente linda por el Sur, con finca de Francisco Reixach Peiró.  
 
Advertir que esta finca consta practicada una segregación de una parcela de cabida seiscientos setenta metros 
cuadrados, quedando el resto no descrito al registro, de setenta y ocho áreas, sesenta y dos centiáreas i dieciséis 
miliáreas.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 78 del tom 36 llibre 2 Inscripció 8a. FINCA 100 
      
      
TITULAR: FRANCISCO REIXACH PRUNA és titular de la plena propietat de la finca per títol de Donació segons escriptura 
atorgada davant el Notari de Granollers María Angeles Vidal Davydoff, a data 18 de setembre de 2007. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 2,001% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 8.621,24m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 89,08m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 58 
 
Finca Aportada núm. 58 
Finca Registral núm. 9920 
Propietari SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, S.A. 
Superfície Registral 41.879,00m2 

Referència Cadastral 

080850000000800040LZ, 080850000000800041LT, 
080850000000800042LS, 080850000000800119LR, 
080850000000800120LD, 080850000000800121LB, 
080850000000800122LR, 081800000000300008AX i 
081800000000300009AY 

 
Descripció Registre: COMPLEJO INDUSTRIAL, sito en la carretera de Granollers a Gerona, C-251, kilómetro 4,28, en  los 
términos municipales de Les Franqueses del Vallès y de La Roca del Vallès. Compuesto por un conjunto de 
edificaciones con destino industrial, situadas en concreto en la parte sita al lado izquierdo, de la carretera de Granollers 
a Gerona, dirección Gerona, todas elles ubicadas en el termino de Les Franqueses del Vallès, que se compone de: 
EDIFICIO destinado a oficinas y laboratorio, de forma rectangular, que consta de cuatro plantas, semisótano, planta 
baja, y dos plantas piso, con una superficie en cada planta de trescientos cincuenta metros cuadrados, o sea, en total 
mil cuatrocientos metros cuadrados. EDIFICIO destinado a taller de mantenimiento y almacén de recambios, de forma 
rectangular, que consta de dos plantas, planta baja y planta piso, de superficie en cada planta doscientos metros 
cuadrados, o sea, en total cuatrocientos metros cuadrados. EDIFICIO destinado a almacén de materia prima, que 
consta de planta baja, formada por dos rectángulos girados unos treinta grados, con una total superficie de mil ciento 
ochenta y siete metros cuadrados. EDIFICIO destinado a vestuarios y Servicios del personal, compuesto de dos cuerpos 
de forma rectangular, el primero consta de planta baja y planta piso, que mide en cada planta doscientos metros 
cuadrados, o sea, en total cuatrocientos metros cuadrados, con un módulo adosado que mide quince metros 
cuadrados; y el segundo consta de planta baja solamente, que mide novena metros cuadrados. EDIFICIO destinado a 
almacén de producto acabado, compuesto de tres plantas, de superficie ochocientos ochenta y ocho metros 
cuadrados, en  planta baja, y cuatrocientos dos metros cuadrados, en las plantas primera y segunda, o sea, 
ochocientos cuatro metros entre ambas plantes. EDIFICIO destinado al área de secado, compuesto de dos cuerpos de 
forma rectangular, unidos, que mide ochocientos sesenta y un metros cuadrados; sobre parte de uno de los dichos 
cuerpos se hallan dos plantas, que miden doscientos metros cuadrados cada una o sea, entre las dos cuatrocientos 
metros cuadrados. EDIFICIO destinado a fabricación, que se compone de varios cuerpos interrelacionados entre sí, 
todos ellos de forma rectangular, y de planta baja solamente. El primer de dichos cuerpos mide doscientos setenta y 
cinco metros cuadrados; el segundo veintiocho metros cuadrados; el tercero, que a su vez se subdivide en dos, mide 
trescientos novena y dos metros cuadrados; y el cuarto mide cuarenta y ocho metros cuadrados. EDIFICIO destinado a 
Servicios Industriales, que figuran repartidos por todo el área de la implantación industrial, en total nueve cuerpos, todos 
de forma rectangular, excepto uno que e dirá. El primero de planta baja solamente, mide doscientos diez metros 
cuadrados; el segundo, de planta baja y planta piso, mide ochenta y cinco metros cuadrados; el tercero, de solo 
planta baja, mide cincuenta metros cuadrados; el cuarto de dos plantas bajas, mide setenta y ocho metros 
cuadrados; El quinto, de planta baja solamente, mide doce metros cuadrados; el sexto, de planta baja y planta piso, 
mide novena metros cuadrados; el séptimo, que es el de forma irregular, y planta baja solamente, mide veintidós 
metros cuadrados; el octavo, de solo planta baja, mide cuarenta metros cuadrados; y el noveno y último, también de 
solo planta baja, mide veinte metros cuadrados.  
EDIFICIO destinado a fabricación, de forma rectangular achaflanado en uno de sus vértices con diversas divisiones 
internas y que comprende los siguientes pisos: planta baja, de superficie construida de mil cien metros cuadrados; 
planta intermedia, parcial, con una superficie de doscientos dos metros cuadrados construidos, con dos sales; aseos y 
vestuarios, de ciento cuarenta metros cuadrados de superficie y altillo envasado, de sesenta y dos metros cuadrados 
de superficie; planta piso primero, de superficie construida de mil ciento diez metros cuadrados; planta piso segundo, 
que comprende: azotea, de superficie de seiscientos cincuenta y cinco metros cuadrados y segundo piso de síntesis 
más escaleras, montacargas y almacén reactivos, en total con una superficie de cuatrocientos cincuenta y cinco 
metros cuadrados. Existe además, una cubierta o porche metálico para descargadero de camiones cisterna junto al 
edificio destinado a fabricación, de superficie cubierta ciento setenta y ocho metros cuadrados y una zona de 
depósitos enterrados para almacenaje de disolventes abarcando una superficie de setecientos ochenta y nueve 
metros cuadrados, con una caseta de acceso al citado túnel, de veintinueve metros cuadrados de superficie. EDIFICIO 
destinado a almacenes, de forma rectangular, comprendiendo dos cuerpos ambos rectangulares: El mayor, solo 
planta baja, con divisiones internes y superficie total de seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados y el menor de 
planta baja y piso, cada uno de ciento ochenta y dos metros cuadrados de superficie. Y CASETA destinada a 
seguridad o de control, de una sola planta y sin destribución interior, de superficie quince metros cuadrados. Se halla 
edificado el total complejo industrial con la indicada ubicación dentro del mismo sobre una PORCION DE TERRENO 
compuesta de dos parcel·les, la mayor de una extensión  de treinta y ocho mil seiscientos seis metros y diecisiéis 
decímetros cuadrados, al lado Izquierdo, dirección a Gerona, de dicha carretera, estando ésta a su vez dividida por su 
Este y Sur, en dos porciones por el nuevo trazado del camino de Granollers a Cardedeu; y la segunda de una superficie 
de mil novena metros y sesenta decímetros cuadrados, al lado derecho igual dirección a Gerona de la misma 
carretera. Con una superficie total de cincuenta y cuatro mil cient metros cuadrados, de los que doce mil doscientos 
veintiún metros cuadrados, se encuentran ubicados en la parte sita en La Roca, y cuarenta y un mil ochocientos 
setenta y nueve metros cuadrados, en el termino de Les Franqueses. LINDA, la total finca, al Este, en parte con torrente, 
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y mediante éste con A. Sol mogas, en parte con dicho nuevo trazado del camino de Granollers a Cardedeu, en parte 
con la Carretera de Granollers a Gerona, y en parte con finca colndante; al Sur con franciscà Reixach, y en parte con 
Pablo LLoberas; al Oeste, en parte con herederos de Manuel Pujadas, y  en parte con sucesores de Francisco Puig; y al 
Norte en parte con RENFE en parte con torrente y en parte con Pedro Codina.   
És d’advertir que als efectes de l’article 140 del text refós de la legislació vigent a Catalunya en materia urbanística, es 
fa constar la INDIVISIBILITAT DE LA FINCA d’aquest número, en virtut de resolució de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya expedida pel president 
de la ponència técnica de dita comissió d’Urbanimse, el senyor Jordi Casso Samsó, a Barcelona el dia 25/05/1999, 
segons resulta de la nota estesa amb data 02/03/2000 al marge de la inscripció 1a, de dita finca 9920, al foli 181 del 
tom 2417 de l’arxiu, llibre 181 de Les Franqueses del Vallès. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 181 del tom 2417 llibre 181 Inscripció 1a. FINCA 9920 
      
TITULAR: SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol d’agrupació, segons 
escriptura atorgada davant notari de Barcelona Roberto Follia Camps, a data 04/02/1999. 
Pel que fa a l’ampliació de l’edifici consta inscrita dita finca, a favor de l’entitat Sandoz industrial Products, S.A. pel títol 
d’ampliació d’obra-nova, segons escriptura atorgada davant del notari de Barcelona Ignacio Ramos Covarrubias, a 
data 02/01/2004. 
 
CÀRREGUES: Com a conseqüència de la concessió provisional de les llicències identificades sota els números 2003/99, 
2003/103 y 2003/145, per la comissió municipal de govern de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, totes elles de 
data vinc de novembre de dos mil tres, que consten incorporades a l’acta autoritzada a Barcelona el dia 17/12/2003, 
pel Notari Ignacio Ramos Covarrubias, complementada per una altre autoritzada a Barcelona el dia 10/02/ de 2004, 
pel citat Notari senyor Ramos, les construccions a realitzar per dites llicències sobre la finca registral 9920 de Les 
Franqueses del Vallès, propietat de l’entitat “Sandoz Industrial Products, S.A.- societat unipersonal-“, quedaran 
afectades a l’enderrocament de les mateixes sense dret a indemnització quant ho acordi l’Ajuntament, de conformitat 
a l’article 54 de la Llei 2/2002, de 14 de març de Urbanisme; segons resulta la nota estesa al marge de la inscripció 2a, 
de dita finca, al foli 183, del torm 2417 del arxiu, llibre 181 de Les Franqueses del Vallès, de data 09/03/2004. 
 
Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el término 
municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al Oeste, 
por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el tres de febrero de mil novecientos novena y cuatro, 
al margen de la inscripción 1a, de dicha finca 7290 al folio 85, del tomo 2233 del Archivo, libro 120. 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció de 
34.966,26m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 58 
Propietari SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, S.A. 
Superfície Real 34.966,26m2.   

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

COMPLEJO INDUSTRIAL, sito en la carretera de Granollers a Gerona, C-251, kilómetro 4,28, en  los términos 
municipales de Les Franqueses del Vallès. Compuesto por un conjunto de edificaciones con destino industrial, 
situadas en concreto en la parte sita al lado izquierdo, de la carretera de Granollers a Gerona, dirección 
Gerona, todas ellas ubicadas en el termino de Les Franqueses del Vallès, que se compone de: EDIFICIO 
destinado a oficinas y laboratorio, de forma rectangular, que consta de cuatro plantas, semisótano, planta 
baja, y dos plantas piso, con una superficie en cada planta de trescientos cincuenta metros cuadrados, o sea, 
en total mil cuatrocientos metros cuadrados. EDIFICIO destinado a taller de mantenimiento y almacén de 
recambios, de forma rectangular, que consta de dos plantas, planta baja y planta piso, de superficie en cada 
planta doscientos metros cuadrados, o sea, en total cuatrocientos metros cuadrados. EDIFICIO destinado a 
almacén de materia prima, que consta de planta baja, formada por dos rectángulos girados unos treinta 
grados, con una total superficie de mil ciento ochenta y siete metros cuadrados. EDIFICIO destinado a vestuarios 
y Servicios del personal, compuesto de dos cuerpos de forma rectangular, el primero consta de planta baja y 
planta piso, que mide en cada planta doscientos metros cuadrados, o sea, en total cuatrocientos metros 
cuadrados, con un módulo adosado que mide quince metros cuadrados; y el segundo consta de planta baja 
solamente, que mide novena metros cuadrados. EDIFICIO destinado a almacén de producto acabado, 
compuesto de tres plantas, de superficie ochocientos ochenta y ocho metros cuadrados, en  planta baja, y 
cuatrocientos dos metros cuadrados, en las plantas primera y segunda, o sea, ochocientos cuatro metros entre 
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ambas plantes. EDIFICIO destinado al área de secado, compuesto de dos cuerpos de forma rectangular, 
unidos, que mide ochocientos sesenta y un metros cuadrados; sobre parte de uno de los dichos cuerpos se 
hallan dos plantas, que miden doscientos metros cuadrados cada una o sea, entre las dos cuatrocientos metros 
cuadrados. EDIFICIO destinado a fabricación, que se compone de varios cuerpos interrelacionados entre sí, 
todos ellos de forma rectangular, y de planta baja solamente. El primer de dichos cuerpos mide doscientos 
setenta y cinco metros cuadrados; el segundo veintiocho metros cuadrados; el tercero, que a su vez se 
subdivide en dos, mide trescientos novena y dos metros cuadrados; y el cuarto mide cuarenta y ocho metros 
cuadrados. EDIFICIO destinado a Servicios Industriales, que figuran repartidos por todo el área de la 
implantación industrial, en total nueve cuerpos, todos de forma rectangular, excepto uno que e dirá. El primero 
de planta baja solamente, mide doscientos diez metros cuadrados; el segundo, de planta baja y planta piso, 
mide ochenta y cinco metros cuadrados; el tercero, de solo planta baja, mide cincuenta metros cuadrados; el 
cuarto de dos plantas bajas, mide setenta y ocho metros cuadrados; El quinto, de planta baja solamente, mide 
doce metros cuadrados; el sexto, de planta baja y planta piso, mide novena metros cuadrados; el séptimo, que 
es el de forma irregular, y planta baja solamente, mide veintidós metros cuadrados; el octavo, de solo planta 
baja, mide cuarenta metros cuadrados; y el noveno y último, también de solo planta baja, mide veinte metros 
cuadrados.  
EDIFICIO destinado a fabricación, de forma rectangular achaflanado en uno de sus vértices con diversas 
divisiones internas y que comprende los siguientes pisos: planta baja, de superficie construida de mil cien metros 
cuadrados; planta intermedia, parcial, con una superficie de doscientos dos metros cuadrados construidos, con 
dos salas; aseos y vestuarios, de ciento cuarenta metros cuadrados de superficie y altillo envasado, de sesenta y 
dos metros cuadrados de superficie; planta piso primero, de superficie construida de mil ciento diez metros 
cuadrados; planta piso segundo, que comprende: azotea, de superficie de seiscientos cincuenta y cinco metros 
cuadrados y segundo piso de síntesis más escalares, montacargas y almacén reactivos, en total con una 
superficie de cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados. Existe además, una cubierta o porche 
metálico para descargadero de camiones cisterna junto al edificio destinado a fabricación, de superficie 
cubierta ciento setenta y ocho metros cuadrados y una zona de depósitos enterrados para almacenaje de 
disolventes abarcando una superficie de setecientos ochenta y nueve metros cuadrados, con una caseta de 
acceso al citado túnel, de veintinueve metros cuadrados de superficie. EDIFICIO destinado a almacenes, de 
forma rectangular, comprendiendo dos cuerpos ambos rectangulares: El mayor, solo planta baja, con divisiones 
internes y superficie total de seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados y el menor de planta baja y piso, 
cada uno de ciento ochenta y dos metros cuadrados de superficie. Y CASETA destinada a seguridad o de 
control, de una sola planta y sin distribución interior, de superficie quince metros cuadrados. Se halla edificado el 
total complejo industrial con la indicada ubicación dentro del mismo sobre una PORCION DE TERRENO 
compuesta de una parcela, de una extensión de treinta y cuatro mil novecientos sesenta y seis metros y 
veintiséis decímetros cuadrados, al lado Izquierdo, dirección a Gerona, de dicha carretera, estando ésta a su 
vez dividida por su Este y Sur, en dos porciones por el nuevo trazado del camino de Granollers a Cardedeu. 
LINDA, la total finca, al Este, en parte con resto de finca matriz de la que se segrega situada dentro del termino 
municipal de La Roca del Vallès, en parte con dicho nuevo trazado del camino de Granollers a Cardedeu, y en 
parte con la Carretera de Granollers a Gerona; al Sur con la finca aportada núm. 57 de Francisco Reixach; al 
Oeste, en parte con herederos de Manuel Pujadas, y  en parte con sucesores de Francisco Puig; y al Norte en 
parte con RENFE en parte con torrente, en parte con resto de finca matriz de la que se segrega, y en parte con 
Pedro Codina. 

 
Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Com a conseqüència de la concessió provisional de les llicències identificades sota els 
números 2003/99, 2003/103 y 2003/145, per la comissió municipal de govern de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès, totes elles de data vinc de novembre de dos mil tres, que consten incorporades a l’acta autoritzada a 
Barcelona el dia 17/12/2003, pel Notari Ignacio Ramos Covarrubias, complementada per una altre autoritzada a 
Barcelona el dia 10/02/ de 2004, pel citat Notari senyor Ramos, les construccions a realitzar per dites llicències sobre la 
finca registral 9920 de Les Franqueses del Vallès, propietat de l’entitat “Sandoz Industrial Products, S.A.- societat 
unipersonal-“, quedaran afectades a l’enderrocament de les mateixes sense dret a indemnització quant ho acordi 
l’Ajuntament, de conformitat a l’article 54 de la Llei 2/2002, de 14 de març de Urbanisme; segons resulta la nota estesa 
al marge de la inscripció 2a, de dita finca, al foli 183, del torm 2417 del arxiu, llibre 181 de Les Franqueses del Vallès, de 
data 09/03/2004. 
 
Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el término 
municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al Oeste, 
por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el tres de febrero de mil novecientos novena y cuatro, 
al margen de la inscripción 1a, de dicha finca 7290 al folio 85, del tomo 2233 del Archivo, libro 120. 
 
PERCENTATGE: 8,231% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 34.966,26m2.   
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DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 1485 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 
 

PORCION DE TERRENO compuesta de diversas parcelas, una de elles al lado Izquierdo, dirección a Gerona, de 
dicha carretera, estando dentro del termino municipal del Las Franquesas del Vallés con una superfície de 
seismil novecientos doce metros con setenta y cuatro decímetres cuadrados; y el resto de una superficie de 
doce mil doscientos veintiún metros cuadrados, se encuentran ubicados en la parte sita en La Roca del Vallès. 
LINDA, la total finca, al Este, en parte con torrente, en parte con nuevo trazado del camino de Granollers a 
Cardedeu, y en parte con la Carretera de Granollers a Gerona; al Sur en parte con finca segregada, y en parte 
con Pablo LLoberas; al Oeste, en parte con la finca segregada, y  en parte con sucesores de Francisco Puig; y al 
Norte en parte con RENFE en parte con torrente y en parte con Pedro Codina. 
 

Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 59 
 
Finca Aportada núm. 59 
Finca Registral núm. 2311 
Propietari BATLLE BIGAS, S.L. 
Superfície Registral 306,00m2 
Superfície Real 275,94m2 
Referència Cadastral 08085A00800097 

 
Descripció Registre: URBANA.- PORCIÓN DE TERRENO apto para edificar sito en término de Les Franqueses del Vallès 
que ocupa una extensión superficial de trescientos seis metros cuadrados.- LINDANTE por Norte en una línea de doce 
metros con finca de los compradores Alberto Farré y Camilo Raich; por Sur en  línea de doce metros, con un camino; y 
por Oriente en línea 24,60 metros con otro camino; y por Poniente, en línea 25,90 metros, con restante finca de que se 
segrega de Manuel Pujadas.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 121 del tom 2.596 llibre 240 Inscripció 2a. FINCA 2311 
      
TITULAR: BATLLE BIGAS, S.L. és titular de la plena propietat de la finca per títol de compra als senyors Alberto Farre 
Martorell i Camilo Raich Gamisans; segons escriptura atorgada davant el Notari de Montcada i Reixac, José Ignacio de 
Navesqües Eireos; a data 17/02/2003. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,064% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 275,94m2 S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 30,06m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 60 
 
Finca Aportada núm. 60 
Finca Registral núm. 6679 
Propietari BUNTIANG 900, S.L. 
Superfície Registral 687,65m2 
Superfície Real 646,94m2 
Referència Cadastral 2876801DG4027N0001EX 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA conreo, secano y viña, sita en término de Les Franqueses, Parroquia de 
Corró de Vall, tiene una superficie de doce mil cuatrocientos setenta y cinco metros sesenta y siete decímetros 
cuadrados. Dicha finca está constituida por dos designas: a) Una, de superficie once mil setecientos ochenta y siete 
metros novena y dos decímetros cuadrados. LINDANTE: al Norte, con Juan Pujadas, Luis Valls y Pedro y Domingo 
Pujadas; y Oeste, con finca registral 8.966 y camino. B) Y otra, de seiscientos ochenta y siete metros setenta y cinco 
decímetros cuadrados. LINDANTE: al Norte, con Sr. Regás y mediante torrente de Ramassà, Isidro Torabadell, al Sur, con 
la expresada carretera y Sr. Durán, al Este, dicha carretera y Sr. Duràn, y al Oeste, torrente de Ramassà y Sr. Torabadell.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 140 del tom 2.059 llibre 101 Inscripció 5a. FINCA 6679 
      
TITULAR: BUNTIANG 900, S.L és titular de la plena propietat de la finca per títol de compra a l’entitat “Ceràmica i Pedra 
Catalana S.A.”; segons escriptura atorgada davant el notari de Montcada i Reixac, José Ignacio de Navesqües Eireos, 
a data 01/02/2006 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: D’aquesta finca només s’inclou en el present Projecte de Reparcel·lació la superfície 
corresponent al que la descripció registral defineix com a “Designa B”, pel que tot seguit s’efectuarà la corresponent 
segregació. Segons recent amidament, la designa B) esmentada té una superfície de 646,94m2. S’interessa la inscripció 
del defecte de cabuda de 40,81m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 
 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca únicament està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació una porció que la 
descripció anomena “Designa B”, de superfície segons recent medició 646,94m2.   
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 60 
Propietari BUNTIANG 900, S.L. 
Superfície Real 646,94m2 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA SEGREGADA:  
 

RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA conreo, secano y viña, sita en termino de Les Franqueses, Parroquia de Corró de Val 
de seiscientos cuarenta y seis metros noventa y cuatro decímetros cuadrados. LINDANTE: al Norte, con Sr. Regás 
y mediante torrente de Ramassà, Isidro Torabadell, al Sur, con la expresada carretera y Sr. Durán, al Este, dicha 
carretera y Sr. Duràn, y al Oeste, torrente de Ramassà y Sr. Torabadell.  
 
 

Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió en el 
Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE: 0,150% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 646,94m2 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
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Practicada l’anterior segregació, la resta de la finca registral 6679 romandrà al registre de la propietat amb la següent 
descripció: 

 
RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA conreo, secano y viña, sita en termino de Les Franqueses, Parroquia de Corró de Vall de 
superficie once mil setecientos ochenta y siete metros novena y dos decímetros cuadrados. LINDANTE: al Norte, con 
Juan Pujadas, Luis Valls y Pedro y Domingo Pujadas; y Oeste, con finca registral 8.966 y camino y al sur con la finca de la 
que se ha segregado.” 
 
Es sol·licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la resta matriu efectuada.  
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FINCA APORTADA 61 
 
Finca Aportada núm. 61 
Finca Registral núm. 3364 
Propietari ABANESCU, S.L. 
Superfície Registral 2.495,00m2 
Superfície Real 2.525,34m2 
Referència Cadastral 2876801DG4027N0001EX 

 
Descripció Registre: URBANA.- NAVE INDUSTRIAL, situada en el termino municipal de Les Franqueses del Vallès, con 
frente a la carretera de Cardedeu, edificada sobre un solar de dos mil cuatrocientos novena y cinco metros 
cuadrados, de los cuales la edificación tiene una superficie de mil trescientos ochenta metros cuadrados, formada por 
una sola nave diáfana, más servicios, estando el resto del terreno no edificado, destinado a patio que circunda la 
nave, salvo al Oeste; tiene su acceso mediante Puerta abierta al frente, carretera de Cardedeu, estando rematada en 
tejado de uralita. Consta de las instalaciones generales de agua, electricidad y desagües y demás adecuadas a su 
destino. LINDA al Norte, con un camino; al Sur, con la carretera de Granollers a Cardedeu; al Este, con una acequia y al 
Oeste, con resto de finca de que se segregó.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 172 del tom 2.776 llibre 300 Inscripció 13a. FINCA 3364 
      
TITULAR: ABANESCU, S.L és titular de la plena propietat de la finca per títol de compravenda segons escriptura atorgada 
davant el notari de Figueres, Miguel Angel Vera Moreno, a data 28/03/2006. 
 
CÀRREGUES: Gravada con una servidumbre consistente en el suministro de agua de un pozo existente en esta finca hasta 
la finca registral número 4617, mediante una tubería subterránea, así como una servidumbre de paso de línea de 
conducción de electricidad, desde la citada finca registral número 4617, hasta el pozo situado en esta finca, mediante 
cables subterráneos, siendo predio dominante la finca registral número 4617, y predio sirviente esta finca. La extracción 
de agua del pozo citado tendrá lugar mediante dos motores eléctricos, propios de los predios sirviente y dominante, 
respectivamente. Los gestos de reparación del motor y tubería serán de cuenta exclusiva de su respectivo propietario; 
y los de reparación del pozo, serán a cargo de ambos predios; inscrita según escritura otorgada en Granollers ante el 
notario j Manuel García-Atane Alvira, el día 11/11/1977. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,586% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 2.525,34m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 30,34m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 62 
 
Finca Aportada núm. 62 
Finca Registral núm. 17.714 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 4.684,66 m2 
Superfície Real 4.755,80m2 
Referència Cadastral 3181703DG4038S0001RT 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO, campa secano, sita en el término municipal de Les Franqueses y 
no de La Roca como por error se dijo, lugar llamado de Belloch, de cabida cuarenta y seis áreas, ochenta y cuatro 
centiáreas y sesenta y seis miliáreas. LINDANTE al Sur, parte con resto de la mayor finca de que procede y se segrega 
que queda del vendedor, mediante hitos, parte con torrente, parte con dicho resto de finca matriz, mediante hito, y 
parte con un camino, al Oeste, con finca de Doña Rosa Parera, al Norte con finca de la misma entidad “LEVESTA, S.A., 
y al Este, con el citado resto de finca matriz que queda del vendedor mediante camino.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 93 del tom 3.014 llibre 379 Inscripció 4a. FINCA 17.714 
      
TITULAR: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol d’Adjudicació en subhasta 
judicial segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 20/06/2013 pel Jutjat Mercantil 7 de Barcelona. Inscrita el 
23/08/2013. 
 
CÀRREGUES: Gravada con la anotación preventiva de la declaración de concurso voluntario letra A, de la entidad 
“LEVESTA, S.A.”, con C.I.F. número A08231151; de fecha 31/05/2012; al tomo 3014 del Archivo, libro 379 de Les 
Franqueses del Vallès, al folio 92, ; practicada en virtud de certificación expedida por el Registro Mercantil de 
Barcelona, el día 17/05/2012, en el que en virtud de un mandamiento expedido el 27/01/2012, por el Juzgado Mercantil 
número 7 de Barcelona, en el procedimiento de concurso voluntario ordinario número 538/2011-G, Sección 1º, y según 
auto firme dictado por dicho Juzgado, con fecha 17/01/2012; en el que se acordó declarar en situación legal de 
concurso voluntario de dicha entidad “ Levesta, S.A.”; lo cual producirá los correspondientes efectos legales, entre los 
cuales, y de conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, concursal, que dice: “Practicada la 
anotación preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros 
posterior a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 55 de esta Ley”; cuya anotación fue trabada sobre esta finca y sobre otras, propiedad de la concursada; y en 
el Libro de incapacitados en el folio 7, anotación letra X.    
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1.104% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 4.755,80 m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 71,14 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 63 
 
Finca Aportada núm. 63 
Finca Registral núm. 1.459 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 5.508,58 m2 
Superfície Real 5.508,56 m2 
Referència Cadastral 3181703G4048S0001RT 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- FINCA sita en el término de Les Franqueses, parroquia de Corró de Vall, paraje Ramassá 
de cabida una cuartera seis cuartanes, equivalentes a cincuenta y cinco áreas ocho centiáreas cincuenta y ocho 
miliáreas; LINDA: Este, Isidro Torrabadell; Sur, José Torrebadell; Oeste, sucesores de Blas Boete y Norte Juan Rovira.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 113 del tom 2.919 llibre 350 Inscripció 8a. FINCA 1.459 
      
TITULAR: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol d’Adjudicació en subhasta 
judicial segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 20/06/2013 pel Jutjat Mercantil 7 de Barcelona. Inscrita el 
23/08/2013. 
 
CÀRREGUES: Gravada con la anotación preventiva de la declaración de concurso voluntario letra A, de la entidad 
“LEVESTA, S.A.”, con C.I.F. número A08231151; de fecha 31/05/2012; al tomo 2919 del Archivo, libro 350 de Les 
Franqueses del Vallès, al folio 113, ; practicada en virtud de certificación expedida por el Registro Mercantil de 
Barcelona, el día 17/05/2012, en el que en virtud de un mandamiento expedido el 27/01/2012, por el Juzgado Mercantil 
número 7 de Barcelona, en el procedimiento de concurso voluntario ordinario número 538/2011-G, Sección 1º, y según 
auto firme dictado por dicho Juzgado, con fecha 17/01/2012; en el que se acordó declarar en situación legal de 
concurso voluntario de dicha entidad “ Levesta, S.A.”; lo cual producirá los correspondientes efectos legales, entre los 
cuales, y de conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, concursal, que dice: “Practicada la 
anotación preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros 
posterior a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 55 de esta Ley”; cuya anotación fue trabada sobre esta finca y sobre otras, propiedad de la concursada; y en 
el Libro de incapacitados en el folio 7, anotación letra X. 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 1.279% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 5.508,56 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 0,02 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 64 
 
Finca Aportada núm. 64 
Finca Registral núm. 6.692 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 2.580 m2 
Superfície Real 2.613,04 m2 
Referència Cadastral 001944800DG40G0001UW 

 
Descripció Registre: URBANA.- NAVE INDUSTRIAL de planta baja de superficie dos mil quinientos ochenta metros 
cuadrados; construida sobre una PORCIÓN DE TERRENO sito en la parroquia de Corró de Vall, término municipal de Les 
Franqueses del Vallès, partida llamada Ramassa, de cabida dos mil quinientos ochenta metros cuadrados. LINDA: al 
frente, Este, parte resto de finca matriz y parte finca de Bansaleasing; izquierda entrando, sur, resto de finca matriz,; a la 
derecha, Norte, resto de finca matriz; y al fondo, Oeste, resto de finca matriz.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 136 del tom 2.891 llibre 342 Inscripció 12a. FINCA 6.692 
      
TITULAR: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol d’Adjudicació en subhasta 
judicial i cancel·lació de càrregues, segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 20/06/2013 pel Jutjat 
Mercantil 7 de Barcelona. Inscrita el 23/08/2013. 
 
CÀRREGUES: Disfruta, como predio dominante, de una SERVIDUMBRE DE PASO, constituida mediante escritura otorgada 
en Canovelles, a 13/10/1999, ante Notario don José Ignacio de Navasqüés Eireos, en beneficio de las fincas números 
6.692 y 6.416 de Les Franqueses del Vallès; inscrita el predio sirviente en el tomo 2459 del Archivo, libro 195, folio 197, 
finca 1309, inscripción 8ª, de fecha 28/02/2000; cuya servidumbre consiste: En una servidumbre de paso de personas  y 
vehículos, la cual discurrirá por los caminos de acceso a las fincas registrales 6692 y 6416 de Les Franqueses, a través de 
la finca registral 1309 de Les Franqueses, por el linde Sur-Este, de la misma, comunicando aquéllas con la Carretera de 
Granollers a Sant Celoni, en los términos que resultan del plano que incorpora la relacionada escritura. En la 
servidumbre constituida con el contenido que resulta del párrafo anterior, serán predios dominante  y sirviente: La fina 
número  1309 de Les Franqueses, propiedad de la entidad “Levesta, S.a.”, será predio sirviente de las fincas 6692 y 6416 
de les Franqueses que serán predios dominantes, y también propiedad de la entidad “Levesta, S.A.”. Se valora la 
servidumbre en cincuenta mil pesetas, equivalentes a trescientos euros cincuenta y un céntimos de euro, y según 
resulta de la inscripción 5ª de esta finca, al folio 136 del tomo 2044 del Archivo, libro 99 de les Franqueses    
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,607% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 2.613,04 m2. S’interessa la inscripció del l’excés de cabuda de 33,04 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 65 
 
Finca Aportada núm. 65 
Finca Registral núm. 6.416 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 1.080 m2 
Superfície Real 1.080 m2 
Referència Cadastral 001944800DG40G001UW 

 
Descripció Registre: URBANA.- PORCIÓN DE TERRENO sita en término de Les Franqueses, parroquia de Corró de Vall, 
partida Ramassa, de superficie mil ochenta metros cuadrados; en la que existe una NAVE INDUSTRIAL de planta baja 
solamente de treinta y seis metros de ancho, por treinta metros de fondo, lo que constituye una superficie construida de 
mil ochenta metros cuadrados. Linda: al Norte, este y Oeste con resto de finca matriz; y al Sur, parte con resto de finca 
matriz y parte con finca segregada.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 111 del tom 3.039 llibre 386 Inscripció 12a. FINCA 6.416 
      
TITULAR: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol d’Adjudicació en subhasta 
judicial i cancel·lació de càrregues, segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 20/06/2013 pel Jutjat 
Mercantil 7 de Barcelona. Inscrita el 23/08/2013. 
 
CÀRREGUES: Disfruta, como predio dominante, de una SERVIDUMBRE DE PASO, constituida mediante escritura otorgada 
en Canovelles, a 13/10/1999, ante Notario don José Ignacio de Navasqüés Eireos, en beneficio de las fincas números 
6.692 y 6.416 de Les Franqueses del Vallès; inscrita el predio sirviente en el tomo 2.459 del Archivo, libro 195, folio 197, 
finca 1.309, inscripción 8ª, de fecha 28/02/2000; cuya servidumbre consiste: En una servidumbre de paso de personas  y 
vehículos, la cual discurrirá por los caminos de acceso a las fincas registrales 6692 y 6416 de Les Franqueses, a través de 
la finca registral 1309 de Les Franqueses, por el linde Sur-Este, de la misma, comunicando aquéllas con la Carretera de 
Granollers a Sant Celoni, en los términos que resultan del plano que incorpora la relacionada escritura. En la 
servidumbre constituida con el contenido que resulta del párrafo anterior, serán predios dominante  y sirviente: La fina 
número  1309 de Les Franqueses, propiedad de la entidad “Levesta, S.a.”, será predio sirviente de las fincas 6692 y 6416 
de les Franqueses que serán predios dominantes, y también propiedad de la entidad “Levesta, S.A.”. Se valora la 
servidumbre en cincuenta mil pesetas, equivalentes a trescientos euros cincuenta y un céntimos de euro, y según 
resulta de la inscripción 5ª de esta finca, al folio 135 del tomo 1967 del Archivo, libro 91 de les Franqueses    
 
Anotación preventiva:  
 
Gravada con la anotación preventiva de la declaración de concurso voluntario letra D, de la entidad “LEVESTA, S.A.”, 
con C.I.F número A08231151; de fecha 30/05/2012; al tomo 2.919 del Archivo, libro 350 de Les Franqueses del Vallès, al 
folio 149; practicada en virtud de certificación expedida por el Registro Mercantil de Barcelona, el día 17/05/2012, en le 
que en virtud de un mandamiento expedido el 27/01/2012, por el Juzgado mercantil número 7 de Barcelona, en el 
procedimiento de concurso voluntario ordinario número 538/2011-G, Sección 1ª, y según auto firme dictado por dicho 
Juzgado, con fecha 17/01/2012; en el que se acordó declarar en situación legal de concurso voluntario de dicha 
entidad “Levesta, S.A.”; lo cual producirá los correspondientes efectos legales, entre los cuales, y de conformidad con 
el artículo 24.4 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, concursal, que dice: “ Practicada la anotación preventiva, no podrán 
anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso 
que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley”; cuya 
anotación fue trabada sobre esta finca y sobre otras, propiedad de la concursada; y en el Libro de incapacitados en el 
folio 7, anotación letra X.  
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,251% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 1.080m2.  
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FINCA APORTADA 66 
 
Finca Aportada núm. 66 
Finca Registral núm. 3.223 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 748,94 m2 
Superfície Real 1.335,15m2 
Referència Cadastral 3181703DG4038S0001RT 

 
Descripció Registre: RÚSTICA.- PORCIÓN DE TERRENO, secano, situada en la Parroquia de Corró de Vall, término 
municipal de Les Franqueses, y punto llamado Ramasá, de superficie setecientos cuarenta y ocho metros y noventa y 
cuatro decímetros cuadrados. Lindante por Norte y Este con la Sociedad compradora; por el Sur con un camino y por 
Oeste con la confluencia de los linderos Norte y Sur.  
  
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 118 del tom 2.919 llibre 350 Inscripció 6a. FINCA 3.223 
      
TITULAR: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol d’Adjudicació en subhasta 
judicial, segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 20/06/2013 pel Jutjat Mercantil 7 de Barcelona. Inscrita el 
23/08/2013. 
 
CÀRREGUES:  
 
POR PROCEDENCIA 
Como procedente de la 1.210 de Les Franqueses del Vallès, está gravada con una hipoteca dotal constituida por don 
Salvador Parera Bros, en escritura de capítulos otorgada en Granollers, el día 12/04/1945, ante Notario don José María 
Montagud Borja; a favor de don JUAN CLAVELL SALA; en garantía de veinticuatro euros y cuatro ce céntimos de euro. 
Inscrita al tomo 198 del Archivo, libro 12, folio 26, inscripción 2ª de fecha 12/12/1945. 
 
PROPIAS DE ESTA FINCA. 
 
Gravada con la anotación preventiva de la declaración de concurso voluntario letra A, de la entidad “LEVESTA, S.A.”, 
con C.I.F número A08231151; de fecha 30/05/2012; al tomo 2.919 del Archivo, libro 350 de Les Franqueses del Vallès, al 
folio 118; practicada en virtud de certificación expedida por el Registro Mercantil de Barcelona, el día 17/05/2012, en le 
que en virtud de un mandamiento expedido el 27/01/2012, por el Juzgado mercantil número 7 de Barcelona, en el 
procedimiento de concurso voluntario ordinario número 538/2011-G, Sección 1ª, y según auto firme dictado por dicho 
Juzgado, con fecha 17/01/2012; en el que se acordó declarar en situación legal de concurso voluntario de dicha 
entidad “Levesta, S.A.”; lo cual producirá los correspondientes efectos legales, entre los cuales, y de conformidad con 
el artículo 24.4 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, concursal, que dice: “ Practicada la anotación preventiva, no podrán 
anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso 
que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley”; cuya 
anotación fue trabada sobre esta finca y sobre otras, propiedad de la concursada; y en el Libro de incapacitados en el 
folio 7, anotación letra X.  
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,310% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 1.335,15m2. S’interessa la inscripció del l’excés de cabuda de 586,21 m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 67 
 
Finca Aportada núm. 67 
Finca Registral núm. 6.415 
Propietari BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 
Superfície Registral 540 m2 
Superfície Real 547,33 m2 
Referència Cadastral 0805ª01000067000DJ/001944800DG40G0001UW 

 
Descripció Registre: URBANA.- PORCIÓN DE TERRENO sito en término de Les Franqueses, parroquia de Corró de Vall, 
patida Ramassá, de superficie quinientos cuarenta metros cuadrados. Ocupando la totalidad del terreno de esta finca, 
se ha construido una NAVE INDUSTRIAL de planta baja, de veintidós metros cincuenta centímetros de fondo, por 
veinticuatro metros de ancho, lo que constituye una superficie construida de quinientos cuarenta metros cuadrados, y 
que constituye una sola nave diáfana. LINDA: al Norte, Sur, Este y Oeste, con resto de finca matriz. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 157 del tom 3.014 llibre 379 Inscripció 9a. FINCA 6.415 
      
TITULAR: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. és titular de la plena propietat de la finca per títol d’Adjudicació en subhasta 
judicial i cancel·lació de càrregues, segons testimoni del decret d’adjudicació expedit el 20/06/2013 pel Jutjat 
Mercantil 7 de Barcelona. Inscrita el 23/08/2013. 
 
CÀRREGUES:  
 
POR PROCEDENCIA 
Como procedente de la 1.309 de Les Franqueses del Vallès, y según resulta de la nota extendida con fecha 3/09/1987, 
al margen de la inscripción 4ª de la finca 1.309 de Les Franqueses del Vallès, al folio 144 del tomo 393 del Archivo, libro 
23, se manifiesta la indivisibilidad de dicha finca a los efectos del artículo de 95 de la ley del Suelo, en atención a las 
superficies mínimas de finca en suelo no urbanizable fijados por la normativa del vigente Plan de Urbanismo.  
 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,127% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 547,33 m2. S’interessa la inscripció del l’excés de cabuda de 7,33 m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA 68 
 
Finca Aportada núm. 68 
Finca Registral núm. 12.632 
Propietari ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 
Superfície Registral 5.112,61m2 
Superfície Real 4.531,13m2 
Referència Cadastral 080805A010000300000DK 

 
Descripció Registre: PORCIÓN DE TERRENO sito en término de Les Franqueses del Vallès, de superficie cinco mil ciento 
doce metros con sesenta y un decímetros cuadrados, equivalentes a 135.320 palmos cuadrados. LINDA: al Norte, con 
el torrente Vallderiolf, al Este con camino vecina, al Sur, con la Carretera Granollers-Girona C-35, antes identificada 
como C-251 de Granollers a Sant Celoni; y al Oeste, con Juan Pratginestós.   
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Canovelles, al foli 162 del tom 2.634, llibre 249 Inscripció 5a. FINCA 12.632 
      
TITULAR: ALEJANDRO GONZÁLEZ GASCH és titular del 100% de la finca en plena propietat, per títol de compravenda de 
data 14 de desembre de 2007. 
 
CÀRREGUES:  
 
POR PROCEDENCIA. Como procedente de la finca 550 de La Roca del Vallès, está afecta como predio sirviente, a la 
servidumbre a favor de la finca 5242 de La Roca del Vallès, constituida mediante escritura otorgada en Canovelles, a 
trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario don José Ignacio de Navasqüés Eireos, inscrita 
en el tomo 2000 del Archivo, libro 103 de La Roca del Vallès, folio 137, inscripción 5ª, de fecha diez de febrero de mil 
novecientos noventa y siete; cuya servidumbre consiste: “en el derecho de introducir en el subsuelo del predio sirviente, 
a un nivel inferior a un metro y sesenta centímetros, dos tuberías, una para aguas residuales y la otra para aguas 
potable, de tal modo que el predio dominante quede enlazado en el tendido municipal de aguas residuales y 
distribución de aguas potable; siendo así que dichas tuberías soterradas lo serán en la longitud aproximada de unos 
quince metros, en línea recta, discurriendo perpendicularmente desde el predio dominante y atravesando el sirviente 
hasta que se produzca dicha conexión en el mencionado tendida, el cual a su vez discurre por el torrente sito al sur del 
predio dominante, y teniendo en cuenta que la conexión propiamente dicha se producirá, en la forma expresada en 
punto próximo al camino existente al Este del reiterado predio dominante. Pactan como contraprestación 
determinada obligación personal.” 
 
PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT:  1.052% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície 
segons recent amidament de 4.531,13m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 581,48m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat. 
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8.3 FITXES DE LES FINQUES RESULTANTS AMB APROFITAMENT PRIVAT 

La proposta d’adjudicació de les finques resultants es fa segons criteris exposats al Capítol I. 

De conformitat amb l’article 127.b) del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 1/2010, de 3 
d’agost, i de l’article 154 del Reglament aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol, les finques queden 
gravades amb caràcter real a les càrregues dimanants dels sistema d’actuació de reparcel·lació en la 
modalitat de cooperació. 

Es descriuen en primer lloc les finques amb aprofitament urbanístic: 

 

PARCEL·LA RESULTANT a01 

Finca Resultant a01 

Superfície Parcel·la 4.854,81 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,689% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal i de superfície quatre mil 
vuit-cents cinquanta-quatre metres i vuitanta-un decímetres quadrats (4.854,81m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 
73,16m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, part en línia recta de 70,39m, amb 
la finca resultant a.02, i part en línia trencada de 8,80m amb la finca resultant ST.03 destinada a serveis tècnics; al sud, 
en línia recta de 66,55m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 61,48m, amb finca resultant Q.1 
destinada a equipaments públics.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,689%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta.  

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 141.724,23 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.854,81m2 de sostre. 

 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 149 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

PARCEL·LA RESULTANT a02 

Finca Resultant a02 

Superfície Parcel·la 5.695,76 m2 

Adjudicatari Vallderiolf, S.A. 

Percentatge participació 1,989% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal i de superfície cinc mil 
sis-cents noranta-cinc metres i setanta-sis decímetres quadrats (5.695,76m2), amb una CASA parcialment edificada 
composta de planta baixa i primer pis, diverses naus destinades a granja i corrals, avui parcialment derruïdes, amb un 
pou per a extracció d’aigua. LLINDA: al nord, en línia recta de 72,60m, amb finca resultant número V.2 destinada al 
sistema de zones verdes; a l’est, en línia recta de 85,61m, amb la finca resultant a.05; al sud, en línia recta de 70,60m, 
amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, part en línia trencada de 4,20m, amb la finca resultant ST.03 destinada a 
serveis tècnics, i part en línia recta de 70,39m, amb la finca resultant a.01.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Vallderiolf, S.A. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,989%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 9 (Registral 1010) i 
amb la finca aportada 13 (Registral 1485). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 389.08,57 €.  

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.695,76 m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT a05 

Finca Resultant a05 

Superfície Parcel·la 4.513,55 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,574% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal i de superfície quatre mil 
cinc-cents tretze metres i cinquanta-cinc decímetres quadrats (4.513,55 m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 50,95m, 
amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, en línia recta de 94,04m, amb la finca 
resultant a.06; al sud, en línia recta de 50,25m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 85,61m, amb 
la finca resultant a.02.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,574%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 132.150,16 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.513,55m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a06 

Finca Resultant a06 

Superfície Parcel·la 5.878,68 m2 

Adjudicatari Batlle & Bigas, S.L. 

Percentatge participació 2,048% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície cinc mil 
vuit-cents setanta-vuit metres i seixanta-vuit decímetres quadrats (5.878,68m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 
61,22m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, en línia recta de 96,72m, amb la 
finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; al sud, en línia recta de 61,00m, amb el carrer A de 
nova creació; i a l’oest, en línia recta de 94,04m, amb la finca resultant a.05.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Batlle & Bigas, S.L. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,048%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 7 (Registral 825) i 
amb la finca aportada 59 (Registral 2311). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 469.258,34 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.878,68m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT a07 

Finca Resultant a07 

Superfície Parcel·la 4.138,46 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,482% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície quatre mil 
cent trenta-vuit metres i quaranta-sis decímetres quadrats (4.138,46m2). LLINDA: al nord, part en línia corba trencada de 
65,97m, amb el carrer A de nova creació, i part en línia corba de 9,97m, amb el xamfrà que formen el carrer A i el 
carrer C de nova creació; a l’est, part en línia recta de 31,50m, amb el carrer C de nova creació, i part en línia corba 
trencada de 22,07m amb la rotonda 1 de nova creació; al sud, en línia recta de 94,00m, amb el vial lateral de la C-35 
de nova creació; i a l’oest, part en línia corba de 34,79m i part en línia recta de 11,52m amb el carrer C de nova 
creació, i part en línia corba de 13,94m, amb el xamfrà que formen el carrer A i el carrer B de nova creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,482%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 124.372,82 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.138,46m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a08 

Finca Resultant a08 

Superfície Parcel·la 6.292,96 m2 

Adjudicatari Óscar Creix Navarro i Juan Carlos Creix Navarro 

Percentatge participació 2,317% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície sis mil dos-
cents seixanta-nou metres i noranta-quatre decímetres quadrats (6.292,96m2), amb una nau industrial de 530m2, en una 
sola planta de quatre-cents noranta-tres metres quadrats i un altell interior de trenta-set metres quadrats. LLINDA: al 
nord, en línia recta de 94,66m, amb la finca resultant a.10; a l’est, part en línia recta de 57,40m, amb el carrer C de 
nova creació, i part en linia corba de 7,04m amb el xamfrà que formen el carrer A i el carrer C de nova creació; al sud, 
part en línia corba de 85,42m, amb el carrer A de nova creació, part amb línia trencada de 12,53m, amb la finca 
resultant ST.04 destinada a serveis tècnics, i part en línia corba de 2,82m, amb carrer A de nova creació; i a l’oest, amb 
línia recta de 58,56m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Óscar Creix Navarro (1/2 indivisa) i Juan Carlos Creix Navarro (1/2 
indivisa). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,317%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 19 (Registral 1376) i 
amb la finca aportada 21 (Registral 6128). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

En quant a la finca aportada número 21: 

1) Es de advertir que la zona del término municipal de Les Franqueses del Vallès, delimitada al Norte, por el término 
municipal de Cànoves y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; al Este, por el término municipal de Cardedeu, y al Oeste, 
por el Camí de Can Jo o Ca l'Ametller, y el Camí de la Serra o de Sant Hilari; se halla afecta al expediente de 
concentración parcelaria de la Zona Alta del Río Mogent, sin que en esta Oficina conste si esta finca, está incluida o no 
en el perímetro delimitado; según así resulta de nota extendida el once de julio de mil novecientos ochenta y séis, al 
margen de la inscripción 1a, al folio 10, del tomo 1866 del Archivo, libro 82.    

2) Gravada amb una hipoteca a favor del BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.; constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Granollers, el dia 29/1/2008, davant el notari la senyora María Ángeles Vidal DavIdoff i de 
diligència estesa al peu de l’escriptura en la mateixa data i per la pròpia Notari autoritat senyora Vida; en garantia de 
la devolució del capital del préstec, QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS, en els casos, forma i terminis convinguts, i a 
més a mes: 1. Del pagament dels interessos ordinaris que es fixen en el tipus màxim del dotze enters per cent nominal 
anual, limitant-se, a més a més responsabilitat, als efectes del que disposa l’article 114 de la Llei Hipotecària, en la 
quantitat màxima de CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS. 2. Del pagament dels interessos de demora al tipus màxim als 
efectes hipotecaris del dinou enter per cent nominal anual, limitant-se a més a més aquesta responsabilitat, als efectes 
del que disposa l’article 114 de la llei Hipotecària, en la quantitat màxima de cent seixanta-dos mil euros. C) El 
pagament de les costes processals, limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al 
tres per cent del dit capital, en conseqüència, l’import total màxim de responsabilitat per cadascun d’aquests dos 
conceptes és de setanta-sis mil cinc-cents euros i de tretze mil cinc-cents euros, respectivament. El préstec es pacta per 
un termini màxim de dos-cents quaranta mesos comptats a partir del dia trenta-un de gener de dos mil vuit. Es taxa 
aquesta fina per a cas de subhasta en un milió quaranta-quatre mil nou-cents cinc euros amb seixanta cèntims d’euro.   

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 293.106,95 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 6.292,96m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a10 

Finca Resultant a10 

Superfície Parcel·la 6.141,13 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 2,260% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de 
superfície sis mil cent quaranta-un metres i tretze decímetres quadrats (6.141,13m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 
92,08m, mitjançant camí amb la parcel·la 81 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 67,55m, 
amb carrer C de nova creació; al sud, en línia recta de 94,66m, amb la finca resultant a.08; i a l’oest, amb línia recta de 
63,60m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,260%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 189.663,09 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 6.141,13m2 de sostre. 

  

PARCEL·LA RESULTANT a12 

Finca Resultant a12 

Superfície Parcel·la 6.434,82 m2 

Adjudicatari Vinya Bruguer, S.L., Francisco Aguilera Codina i Maria Aguilera 
Codina 

Percentatge participació 2,242% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de 
superfície sis mil quatre-cents trenta-quatre metres i vuitanta-dos decímetres quadrats (6.434,82m2) sobre la qual existeix 
edificada una CASA composta de planta baixa i primer pis, de superficie construida per planta cent-vuit metres 
quadrats, sense número encara, amb una era enrajolada i una nòria que s'utilitza per elevar aigua per als usos de la 
casa i reg. LLINDA: al nord, en línia recta de 50,28m, amb la parcel·la 75 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, 
en línia recta de 130,06m, amb la finca resultant a.15; al sud, part en línia recta de 16,33m, i part en línia corba de 
34,31m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, amb línia recta de 123,65m, amb finca resultant número V.4 
destinada al sistema de zones verdes.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Vinya Bruguer, S.L. (3/6 parts indivises), Francisco Aguilera Codina 
(2/6 parts indivises) i Maria Aguilera Codina (1/6 part indivisa). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,242%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 27 (Registral 1685) i 
la finca aportada 28 (Registral 1684). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 571.669,39 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 6.434,82m2 de sostre. 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 153 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

PARCEL·LA RESULTANT a14 

Finca Resultant a14 

Superfície Parcel·la 5.582,94 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,950% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de 
superfície cinc mil cinc-cents vuitanta-dos metres i noranta-quatre decímetres quadrats (5.582,94m2). LLINDA: al nord, en 
línia trencada de 51,70m, amb la parcel·la 225 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 106,61m, 
amb la finca resultant a.16; al sud, en línia recta de 47,25m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, amb línia recta 
de 127,37m, amb finca resultant a.15.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,950%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 163.696,89 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.582,94m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT a15 

Finca Resultant a15 

Superfície Parcel·la 6.227,44 m2 

Adjudicatari Antonio Altimira Ballús 

Percentatge participació 2,178% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de 
superfície sis mil dos-cents vint-i-set metres i quaranta-quatre decímetres quadrats (6.227,44m2). LLINDA: al nord, part en 
línia recta de 37,19m, amb la parcel·la 75 del polígon 10 del cadastre de rústica i part en línia recta de 11,55m, amb la 
parcel·la 225 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 127,37m, amb la finca resultant a.14; al sud, 
part en línia recta de 16,66m, amb el carrer A de nova creació, part en línia trencada de 13,00m amb la finca resultant 
ST.07 destinada a serveis tècnics i part en línia recta de 24,59m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, amb línia 
recta de 130,06m, amb finca resultant a.12.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Antonio Altimira Ballús. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,178%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 31 (Registral 1773). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 586.268,37 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 6.227,44m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a16 

Finca Resultant a16 

Superfície Parcel·la 4.796,92 m2 

Adjudicatari Ángela Rodríguez Domènech, Maquinarias Andreu, S.L., 
Alejandro González Rodríguez i Jonay González Rodriguez. 

Percentatge participació 1,672% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de 
superfície quatre mil set-cents noranta-sis metres i noranta-dos decímetres quadrats (4.796,92m2). LLINDA: al nord, en 
línia trencada de 62,79m, amb la parcel·la 225 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 83,50m, 
amb la finca resultant a.17; al sud, en línia recta de 53,15m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, amb línia recta 
de 106,61m, amb finca resultant a.14.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Ángela Rodríguez Domènech (31,25%), Maquinarias Andreu, S.L. 
(37,50%), Alejandro González Rodríguez (15,625%) i Jonay González Rodriguez (15,625%). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,672%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 30 (Registral 653). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 449.378,41 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.796,92m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT a17 

Finca Resultant a17 

Superfície Parcel·la 7.003,05 m2 

Adjudicatari José Vila Carbonell 

Percentatge participació 2,575% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de 
superfície set mil tres metres i cinc decímetres quadrats (7.003,05m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 79,65m, amb 
la parcel·la 96 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia trencada de 102,01m, amb la finca resultant a.18; 
al sud, part en línia corba trencada de 77,85m, part en línia recta de 3,49m, amb el carrer A de nova creació, part en 
línia trencada de 13,00m amb finca resultant ST.07 destinada a serveis tècnics, i part en línia recta de 8,18m, amb el 
carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 83,50m, amb la finca resultant a.16.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a José Vila Carbonell. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,575%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 34 (Registral 2171). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 691.170,20 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 7.003,05m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a18 

Finca Resultant a18 

Superfície Parcel·la 12.753,41 m2 

Adjudicatari Flor de Loto, S.A. 

Percentatge participació 4,714% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície dotze mil set-
cents cinquanta-tres metres i quaranta-un decímetres quadrats (12.753,41m2), amb una nau industrial de una superfície 
total construïda de nou mil tres-cents vuitanta-nou metres quadrats amb cinquanta decímetres quadrats, distribuïts de 
la següent manera: cinc mil dos-cents noranta-tres metres amb noranta-nou decímetres quadrats, a la planta baixa. 
Tres mil sis-cents setze metres amb quaranta-nou decímetres quadrats, a la planta pis. Quatre-cents setanta-nou metres 
amb dos decímetres quatrats, en cobert de càrrega i descàrrega situat a la part posterior. LLINDA: al nord, en línia 
trencada de 120,99m, amb la parcel·la 96 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia trencada de 203,21m, 
amb la finca resultant a.19; al sud, part en línia recta de 73,39m, amb el carrer A de nova creació, part en línia 
trencada de 14,20m, amb finca resultant ST.07 destinada a serveis tècnics, i part en línia recta de 57,88m i part en corba 
de 28,33m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia trencada de 102,01m, amb finca resultant a.17.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Flor de Loto, S.A.. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 4,714%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 35 (Registral 1655) i 
amb la finca aportada 36 (Registral 1210). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

En quant a la finca aportada número 35: 

1) Gravada amb una hipoteca a favor del "BANCO BILBAO VIZCAYA - ARGENTARlA, S.A.", constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Barcelona a vint-i-vuit de novembre de dos mil cinc, davant el Notari Francisco Armas Omedes i 
de diligencia estesa al peu de la mateixa, expedida per l' esmentat Notari senyor Armas, el dia trenta de novembre de 
dos mil cinc; en garantía de la devolució d’un préstec de tres milions d'euros, de capital; i a més a més: a) del 
pagament dels interessos convinguts en les estipulacions tercera i tercera bis que als efectes hipotecaris, es fixen en el 
tipus màxim dotze enters per cent nominal anual, limitant-se a més a més, aquesta responsabilitat, als efectes del que 
disposa l'article 114 de la Llei Hipotecaria, en la quantitat màxima de tres-cents seixanta mil euros; b) del pagament dels 
interessos de demora pactats, convinguts en l’estipulació sexta del dinou enters per cent, limitant-se a més a més 
aquesta responsabilitat, als efectes del que disposa l'article 114 de la Llei Hipotecaria, en la quantitat màxima d'un milió 
vuitanta mil euros; c) del pagament de les costes processals, limitant-se hipotecariament aquesta responsabilitat a una 
quantitat màxima igual al disset per cent del capital del préstec, això és cinc-cents deu mil euros i del pagament de les 
despeses per tributs, despeses de comunitat i primes d’assegurança corresponent a la finca hipotecada que fossin 
anticipats pel Banc, limitant-se hipotecariament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres enters per 
cent del dit capital, això és, noranta mil euros. El préstec s'ha pactat per un termini de cent vuitanta mesos, comptats a 
partir del dia trenta de novembre de dos mil cinc, més el període denominat "període d’ajust" integrat pels dies 
compresos des del dia vint-i-vuit de novembre de dos mil cinc i el dia abans citat, ambdós inclusivament, amb 
venciment el dia trenta de novembre de dos mil vint. Valor de taxació' a efectes de subhasta: cinc milions set-cents 
quaranta-set mil nou-cents seixanta-quatre euros. Inscrita al tom 1885 de l'Arxiu, llibre 84, foli 53, inscripció 8a, de data 
nou de febrer de dos mil sis. 

En quant a la finca aportada número 36: 

1) Gravada amb la hipoteca dotal constituïda pel senyor Salvador Parera Bros, a favor del senyor Juan Clavell Sala, en 
l’escriptura de capítols atorgada per raó del matrimoni de l’esmentat senyor Juan Clavell Sala amb la senyora Teresa 
Parera Cassá, autoritzada el dia dotze d’abril de mil nou-cents quaranta-cinc, pel que va ser Notari de Granollers, el 
senyor José Maria Montagud Borja; en garantia de la devolució de la quantitat rebuda, sempre que en dret procedeixi, 
de vint-i-quatre euros amb quatre cèntims.- Inscrita al Tom 198 de l’Arxiu, llibre 12, foli 26, inscripció 2ª, de data dotze de 
desembre de mil nou-cents quaranta. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

1) De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 
24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 
1.403.883,21 €. 
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2) Gravada com a Predi sirvent d’una SERVITUD DE PAS AERI d'energia elèctrica, amb les limitacions descrites a l'article 
161 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, que comprèn el vol sobre la finca afectada, que es concreta en dues 
franges paral,leles, situades a vint-i-cinc metres dels conductors de la linea eléctrica, amb un total de 20,96 metres 
lineals. Entra per la finca pel seu termenal nord, surt pel llindar sud amb la finca ST.08 i torna a entrar per el llindar est 
amb la mateixa ST.08 i discorre recte fins arribar al sud. Comporta dret de pas servitud d'ocupació temporal per a la 
vigilància, conservació i reparació de la linia elèctrica en una frania de 3 m, cornptats 1,5 i 1,5 a cada costat del seu eix 
longitudinal, amb indennnització dels danys i perjudicis que s'originin en cada supòsit i manteniment de distancies de 
seguretat establertes al Reglament de Iínies elèctriques aèries d'alta tensió amb relació a les edificacions i construccions 
futures i a la massa d'arbrat.  

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 12.753,41m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a19 

Finca Resultant a19 

Superfície Parcel·la 25.828,47 m2 

Adjudicatari Banco Popular Español, S.A. 

Percentatge participació 9,548% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície vint-i-cinc mil 
vuit-cents vint-i-vuit metres i quaranta-set decímetres quadrats (25.828,47m2), amb diverses naus industrial amb una 
superfície en conjunt de 4.100m2 de superfície. Distribuïts de la següent manera: NAU INDUSTRIAL de planta baixa de 
superfície dos mil cinc-cents vuitanta metres quadrats. Una altre NAU INDUSTRIAL de planta baixa únicament de trenta-
sis metres d’amplada, per trenta metres de llargada, el que constitueix una superfície construïda de mil vuitanta metres 
quadrats. Una altre NAU INDUSTRIAL de planta baixa, de vint-i-dos metres amb cinquanta centímetres de llargada, per 
vint-i-quatre metres d’amplada, el que constitueix una superfície construïda de cinc-cents quaranta metres quadrats, i 
que constitueix una sola nau diàfana. LLINDA: al nord, part en línia trencada de 83,22m, amb la parcel·la 95 del polígon 
10 del cadastre de rústica, part en línia recta de 4,80m, amb camí (parcel·la 9019 del polígon 10 del cadastre de 
rústica), i part en línia trencada de 118,89m, amb la parcel·la 65 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia 
recta de 128,00m, amb la finca resultant V.6 destinada al sistema de zones verdes; al sud, part en línia recta de 10,09m, 
part en corba de 63,20m i part en línia recta de 46,07m amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia trencada de 
203,21m, amb finca resultant a.18.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Banco Popular Español, S.A. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 9,548%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 38 (Registral 1309), 
amb la finca aportada 40 (Registral 11515), amb la finca aportada 41 (Registral 12413), amb la finca aportada 62 
(Registral 17714), amb la finca aportada 63 (Registral 1459), amb la finca aportada 64 (Registral 6692), amb la finca 
aportada 65 (Registral 6416), amb la finca aportada 66 (Registral 3223) i amb la finca aportada 67 (Registral 6415). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

En quant a la finca aportada número 38: 

1) Gravada amb l’anotació preventiva de la declaració de concurs voluntari lletra C, de l’entitat “LEVESTA, S.A.”, de 
data trenta de maig de dos mil dotze; al tom 3022 de l’Arxiu, llibre 382 de Les Franqueses del Vallès, al foli 162; 
practicada en virtut de certificació expedida pel Registre mercantil de Barcelona, el dia disset de maig de dos mil 
dotze, en el que en virtut d’un manament expedit el vint-i-set de gener de dos mil dotze, pel Jutjat mercantil número 7 
de Barcelona, en el procediment de concurs voluntari ordinari número 538/2011-G, secció 1a, i segons interlocutòria 
ferma dictat per el citat Jutjat, amb data disset de gener de dos mil dotze; en el que es va acordar declarar en situació 
legal de concurs voluntari l’esmentada entitat “Levesta, S.A.”; la qual cosa produirà els corresponents efectes legals, 
entre els quals i de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, que diu: “Practicada 
l’anotació preventiva, no podran anotar-sa respecte d’aquells béns o drets més embargaments o segrestos posteriors a 
la declaració de concurs que els acordats pel jutge d’aquest, excepte allò que s’ha establit en l’apartat 1 de l’article 
55 d’aquesta Llei”; l’anotació dels quals va ser travada sobre aquesta finca i sobre altres, propietat de la concursada; i 
en el Llibre d’Incapacitats en el foli 7, anotació lletra X. 

En quant a la finca aportada número 40: 

1) Gravada amb l’anotació preventiva de la declaració de concurs voluntari lletra A, de l’entitat “LEVESTA, S.A.”, de 
data trenta de maig de dos mil dotze; al tom 3004 de l’Arxiu, llibre 376 de Les Franqueses del Vallès, al foli 68; 
practicada en virtut de certificació expedida pel Registre mercantil de Barcelona, el dia disset de maig de dos mil 
dotze, en el que en virtut d’un manament expedit el vint-i-set de gener de dos mil dotze, pel Jutjat mercantil número 7 
de Barcelona, en el procediment de concurs voluntari ordinari número 538/2011-G, secció 1a, i segons interlocutòria 
ferma dictat per el citat Jutjat, amb data disset de gener de dos mil dotze; en el que es va acordar declarar en situació 
legal de concurs voluntari l’esmentada entitat “Levesta, S.A.”; la qual cosa produirà els corresponents efectes legals, 
entre els quals i de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, que diu: “Practicada 
l’anotació preventiva, no podran anotar-sa respecte d’aquells béns o drets més embargaments o segrestos posteriors a 
la declaració de concurs que els acordats pel jutge d’aquest, excepte allò que s’ha establit en l’apartat 1 de l’article 
55 d’aquesta Llei”; l’anotació dels quals va ser travada sobre aquesta finca i sobre altres, propietat de la concursada; i 
en el Llibre d’Incapacitats en el foli 7, anotació lletra X. 

En quant a la finca aportada número 41: 

1) Gravada com a predi servent amb la servitud constituïda mitjançant escriptura atorgada a Canovelles el setze de 
setembre de mil nou-cents noranta-vuit davant el Notari, el senyor José Ignacio de Navasqües Eireos; inscrita al tom 
2465 de l’Arxiu, llibre 197, foli 96, inscripció 1ª, de data trenta de març de dos mil; l'esmentada servitud es constitueix en 
els termes següents: 1) PREDI SERVENT: La finca número 10.544 de Les Franqueses del Vallès. 2) PREDI DOMINANT: La 
finca registral 550 de La Roca, propietat del senyor Juan Riu Coch. 3) CONTINGUT: El contingut de la servitud consistirà 
en el dret d’aprofitament hidràulic sobre dos pous situats en la parcel·la cadastral 27 del Cadastre de rústica de Les 
Franqueses, i que es grafíen en el pla protocol·litzat en l'escriptura citada, sent de càrrec del senyor Juan Riu Coch, o 
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successors, les despeses de la conservació dels esmentats pous, el manteniment de la maquinaria d'extracció d'aigua i 
la línia d'energia elèctrica. El senyor Riu o els seus successors, tindran dret d'accés permanent als citats pous pel camí de 
Ca Baliarda continuant pel torrent Ramasa fins a aconseguir els esmentats pous, tenint accés en tota l’amplitud amb 
front al torrent Ramasa entre els punts que s'assenyalen de A i B en el pla a que s'ha fet referència. El citat accés podrà 
ser variat en el futur, sempre que es faciliti al senyor Riu, o els seus successors accés que discorri per lloc més pròxim a la 
via pública. Com a conseqüència del dret d'accés als dits pous, pels extrems Nord i Oest i fins una distància de sis 
metres del centre del pou Nord, “Levesta, S.A." s'obliga a no fer obres que impedeixin l’estacionament temporal de 
vehicles i el material necessari per a la reparació dels pous. Es valora la servitud en deu mil pessetes o seixanta euros 
deu cèntims d'euro. 

2) Esta gravada i a la vegada gaudeix d'una de les dues servituds, constituïdes mitjançant escriptura atorgada a 
Canovelles, a vint-i-u de setembre de mil nou-cents noranta-vuit, davant el Notari el senyor José Ignacio de Navasqüés 
Eireos; inscrita al tom 2465 de l'Arxiu, llibre 197, foli 217, inscripció 1ª, de data quatre d' abril de dos mil; en l'escriptura del 
qual es constitueixen les servituds següents: 1) A favor de la finca 10580 i de la finca resta registral 952 de Les Franqueses, 
una servitud MÚTUA de pas per a vehicles i persones amb caràcter permanent que s'inicia en el camí de Ca Baliarda, 
amb una profunditat partint del dit camí de 22'50 metres i una amplària de 10 metres, segons pla que es protocolaritza 
en la referida escriptura, constituint-se la dita servitud sobre dos triangles pràcticament idèntics un de cadascuna de les 
finques que s'uneixen per la diagonal dels mateixos. La citada servitud serà del més absolut lliure ús per a qualsevol de 
les parts per al transit de persones i vehicles .sense que cap deIs dos pugui posar límit o cap delimitació a l'ús de la 
mateixa ni aparcar dins ella. Amb vista al seu compliment LEVESTA, S.A., s'obliga a eliminar l'obstacle d'una bassa, tan 
aviat ho sol·liciti l’altra part i sigui necessari pel pas de vehicles amb destí a qualsevol de les dues finques que 
constitueixen la servitud mútua. I 2) Servitud de pas d’aigües residuals i potables. LEVESTA, S.A., propietària de la finca 
10580, constitueix a favor de la finca resta registral 952, el dret de pas o conducció d’aigües brutes i potables 
subterrànies fins a aconseguir el col·lector residual del municipi que discorre actualment dins la parcel·la 27 del Polígon 
10, predi servent, podent dur a terme en una amplària de quatre metres les obres que siguin necessàries per executar 
les dites connexions en el moment que ho cregui oportú. Es valoren ambdues servituds en la quantitat de mil pessetes o 
sis euros un cèntim d’euro. 

3) Gravada amb l’anotació preventiva de la declaració de concurs voluntari lletra C, de l’entitat “LEVESTA, S.A.”, amb 
C.I.F. número A08231151; de data trenta de maig de dos mil dotze; al tom 3022 de l’Arxiu, llibre 382 de Les Franqueses 
del Vallès, al foli 159; practicada en virtut de certificació expedida pel Registre mercantil de Barcelona, el dia disset de 
maig de dos mil dotze, en el que en virtut d’un manament expedit el vint-i-set de gener de dos mil dotze, pel Jutjat 
mercantil número 7 de Barcelona, en el procediment de concurs voluntari ordinari número 538/2011-G, secció 1a, i 
segons interlocutòria ferma dictat per el citat Jutjat, amb data disset de gener de dos mil dotze; en el que es va 
acordar declarar en situació legal de concurs voluntari l’esmentada entitat “Levesta, S.A.”; la qual cosa produirà els 
corresponents efectes legals, entre els quals i de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, que diu: “Practicada l’anotació preventiva, no podran anotar-sa respecte d’aquells béns o drets més 
embargaments o segrestos posteriors a la declaració de concurs que els acordats pel jutge d’aquest, excepte allò que 
s’ha establit en l’apartat 1 de l’article 55 d’aquesta Llei”; l’anotació dels quals va ser travada sobre aquesta finca i 
sobre altres, propietat de la concursada; i en el Llibre d’Incapacitats en el foli 7, anotació lletra X. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

1) De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 
24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 
2.852.007,54€. 

2) Gravada com a Predi sirvent d’una SERVITUD DE PAS AERI d'energia elèctrica, amb les limitacions descrites a l'article 
161 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, que comprèn el vol sobre la finca afectada, que es concreta en dues 
franges paral,leles, situades a vint-i-cinc metres dels conductors de la linea eléctrica, amb un total de 129,73 metres 
lineals. Entra per la finca pel seu termenal nord i discorre recte fins arribar al sud. Comporta dret de pas servitud 
d'ocupació temporal per a la vigilància, conservació i reparació de la linia elèctrica en una frania de 3 m, cornptats 1,5 
i 1,5 a cada costat del seu eix longitudinal, amb indennnització dels danys i perjudicis que s'originin en cada supòsit i 
manteniment de distancies de seguretat establertes al Reglament de Iínies elèctriques aèries d'alta tensió amb relació a 
les edificacions i construccions futures i a la massa d'arbrat.  

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 25.828,47m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a20 

Finca Resultant a20 

Superfície Parcel·la 3.696,84 m2 

Adjudicatari Palet & Puig Immobiliaria, S.L. 

Percentatge participació 1,410% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície tres mil sis-
cents noranta-sis metres i vuitanta-quatre decímetres quadrats (3.696,84m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 
79,95m, amb la finca resultant a.21; a l’est i el sud, en línia corbada de 93,07m, amb el carrer A de nova creació; i a 
l’oest, en línia trencada de 94,78m, amb la finca resultant V.7 destinada al sistema de zones verdes.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Palet & Puig Immobiliaria, S.L. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,410%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 44 (Registral 2208). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 399.018,02 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 3.696,84m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a21 

Finca Resultant a21 

Superfície Parcel·la 15.235,07 m2 

Adjudicatari Aragogamma, S.A. 

Percentatge participació 5,928% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície quinze mil 
dos-cents trenta-cinc metres i set decímetres quadrats (15.235,07m2), amb diverses edificacions, destinades a l’ús 
industrial i l’emmagatzematge, que sumen una superfície de 3.755m2. En la que existeixen edificades dues naus a prop 
del seu límit sud, una amb una superfície de cinc-cents dinou metres amb vuitanta-sis decímetres quadrats. La seva 
façana sud medeix 16,60m de longitut; la façana nord, 10m i la de l’est, que segueix una línia trencada i per on te el 
seu accés, te una longitut idèntica a la de l’oest; i l’altre, adossada a la façana oest de la primera, de superfície viut-
cents vuitanta-un metres amb vint-i-quatre decímetres quadrats. Ambdues cobertes per plaques de fibrociment 
ondulats, i tanmateix existeix un EDIFICI ANNEX, situat en front de les dues naus descrites, destinat a oficines i laboratori 
que té una total superfície construïda de dos mil noranta-sis metres amb nou decímetres quadrats, i es composa de: 
planta semisoterrani, destinada a magatzem, per la que s’accedeix a l’edifici, de superfície construïda sis-cents 
noranta-vuit metres amb noranta-tres decímetres quadrats, consta d’una sola nau, susceptible de divisió interior, i amb 
els seus corresponents serveis; planta baixa, destinada a dependències de laboratori, de superfície construïda sis-cents 
noranta-vuit metres amb noranta-tres decímetres quadrats, distribuïda interiorment i amb els seus corresponents serveis; i 
de planta pis destinada a dependències de laboratori, de superfície construïda sis-cents noranta-vuit metres amb 
noranta-tres decímetres quadrats, distribuïda interiorment i amb els seus corresponents serveis; les tres plantes descrites 
es comuniquen entre sí mitjançant una escala interior. LLINDA: al nord, en línia trencada de 101,60m, amb la finca 
resultant a.22; a l’est, part en línia recta de 94,55m, amb el carrer A de nova creació, part en línia trencada de 14,20m, 
amb la finca resultant ST.10 destinada a serveis tècnics, i part en línia recta de 45,50m, amb el carrer A de nova creació; 
el sud, en línia trencada de 79,95m, amb la finca resultant a.20; i a l’oest, en línia trencada de 167,14m, amb finca 
resultant V.7 destinada al sistema de zones verdes.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Aragogamma, S.A. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 5,928%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 47 (Registral 9136). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 2.073.757,78 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 15.235,07m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a22 

Finca Resultant a22 

Superfície Parcel·la 5.401,15 m2 

Adjudicatari Hormigones Uniland, S.L. 

Percentatge participació 2,088% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície cinc mil 
quatre-cents un metres i quinze decímetres quadrats (5.401,15m2). Al seu interior s’aixequen les següents construccions: 
a) DUES NAUS INDUSTRIALS de planta baixa únicament de estructura de formigó amb coberta d’uralita amb una 
superfície de set-cents metres quadrats cadascuna d’elles. b) una altre NAU INDUSTRIAL de planta baixa únicament de 
la mateixa estructura que les anteriors que ocupa sis-cents metres quadrats. c) Una NAU INDUSTRIAL de estructura 
d’acer, de planta baixa de vuit-cents trenta-dos metres quadrats amb un altell de tres-cents metres quadrats. LLINDA: al 
nord, en línia trencada de 107,54m, amb la finca resultant V.7 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, part en línia 
recta de 38,32m, amb el carrer A de nova creació, part en línia trencada de 13,00m, amb la finca resultant ST.11 
destinada a serveis tècnics, i part en línia corbada de 3,98m, amb el carrer A de nova creació; el sud, en línia trencada 
de 101,60m, amb la finca resultant a.21; i a l’oest, en línia recta de 57,76m, amb finca resultant V.7 destinada al sistema 
de zones verdes.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Hormigones Uniland, S.L. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,088%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 49 (Registral 4529). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

1) Gravada amb una CONDICIÓ RESOLUTÒRIA inscrita a favor del senyor RAMON COMELLAS ICART, amb D.N.I. número 
37660010, que garanteix el pagament del preu de la compravenda formalitzada en escriptura atorgada a Granollers, el 
dia disset de novembre de mil nou-cents vuitanta-set, davant al Notari el senyor José Luís Peiré Aguirre, en la que el citat 
senyor Ramon Comellas icart va vendre la finca número 4529, de Les Franqueses del Vallès, junt amb altres dos, a la 
companyia mercantil “PAVIMENTOS MEDITERRÁNEOS , S.A.”, amb N.I.F. A12015038, pel preu global de cinc-cents divuit 
mil setanta-dos euros amb quaranta-tres cèntims, que va quedar totalment ajornat, corresponent a la finca número 
4529, de Les Franqueses del Vallès, la suma de quatre-cents noranta-quatre mil trenta-un euros amb noranta-cinc 
cèntims, pactant-se el següent: “El pagament de tal quantitat s’efectuarà per part de la societat compradora 
mitjançant determinades lletres de canvi. L’impagat de qualsevol de les quantitats ajornades al seu venciment, 
produirà per via de condició resolutòria expressa, la resolució de la compravenda. Si el venedor optés per això, 
notificant-ho així a la part compradora, als efectes de l’article 59 del Reglament Hipotecari, podrà aquesta satisfer la 
quantitat en el termini de trenta dies a comptar del dia de la dita notificació. Convenen expressament els citats senyors 
que per fer constar en el Registre de la Propietat el pagament de les quantitats ajornades i, en conseqüència, practicar 
el corresponent assentament de cancel·lació de la condició resolutòria explícita, n’hi haurà prou amb escriptura o acta 
notarial acreditativa d’estar la part compradora en la possessió legítima de les lletres de canvi, que inutilitzarà el Notari 
autoritzant. Ambdues parts renuncien al fur propi que pogués correspondre’ls i se sotmeten expressament a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunal de Barcelona.”.- Inscrita en el tom 1989 de l’Arxiu, llibre 93 de Les Franqueses del Vallès foli 51, finca 
número 4529, inscripció 12a, de data set de març de mil nou cents vuitanta-nou. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 459.882,46 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.401,15m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a24 

Finca Resultant a24 

Superfície Parcel·la 7.669,65 m2 

Adjudicatari Teresa Fabrega Bosch 

Percentatge participació 2,976% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de 
superfície dos mil tres-cents trenta-un metres i vuitanta-dos decímetres quadrats (7.669,65m2). LLINDA: al nord, en línia 
recta de 100,06m, amb la finca resultant a.25; a l’est, en línia trencada de 77,22m, amb el carrer A de nova creació; al 
sud, en línia recta de 100,04m, amb la finca resultant V.7 destinada al sistema de zones verdes; i a l’oest, en línia recta 
de 76,02m, amb finca resultant V.7 destinada al sistema de zones verdes.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Teresa Fàbrega Bosch. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,976%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 51 (Registral 45). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 542.218,00 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstosa l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada., 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 7.669.65m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT a25 

Finca Resultant a25 

Superfície Parcel·la 4.251,30 m2 

Adjudicatari Mª Dolores Pascuet Oliva 

Percentatge participació 1,639% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de 
superfície quatre mil dos-cents cinquanta-un metres i trenta decímetres quadrats (4.251,30m2). LLINDA: al nord, en línia 
recta de 100,00m, amb finca resultant V.7 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, en línia recta de 42,50m, amb el 
carrer A de nova creació; al sud, en línia recta de 100,06m, amb la finca resultant a.24; i a l’oest, en línia recta de 
42,50m, amb finca resultant V.7 destinada al sistema de zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica la nua propietat a Mª Dolores Pascuet Oliva i, en usdefuirt a la senyora Raimunda Oliva Gibal. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,639%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 45 (Registral 1678). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 385.656,90 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.251,30m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a26 

Finca Resultant a26 

Superfície Parcel·la 5.932,83 m2 

Adjudicatari Anna Aumatell Corominola, Clavataire SL, Amalia Encinas 
Jiménez i Marta Camp Viñolas 

Percentatge participació 2,062% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular de superfície cinc mil nou-
cents trenta-dos metres i vuitanta-tres decímetres quadrats (5.932,83m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 100,41m, 
amb la parcel·la a.27; a l’est, part en línia recta de 48,17m, part en línia corba de 33,38m i part en línia recta de 36,66m, 
amb el carrer A de nova creació; al sud-oest, part en línia trencada de 134,57m, amb la finca resultant V.7 destinada al 
sistema de zones verdes, i part en línia recta de 5,95m, amb torrent (parcel·la 9025 del polígon 8 del cadastre de 
rústica)” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Anna Aumatell Corominola (26,667%), Clavataire SL (20,000%), 
Amalia Encinas Jiménez (26,667%) i Marta Camp Viñolas (26,667%).  

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,062%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 46 (Registral 1601). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 486.024,42 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.932,83m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT a27 

Finca Resultant a27 

Superfície Parcel·la 5.776,31 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 2,009% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular de superfície cinc mil set-
cents setanta-sis metres i trenta-un decímetres quadrats (5.776,31m2). LLINDA: al nord, part en línia trencada de 102,70m, 
amb la finca resultant a.28, i part en línia trencada de 64,16m amb la parcel·la 116 del polígon 8 del cadastre de 
rústica; a l’est, en línia recta de 60,44, amb el carrer A de nova creació; al sud en línia trencada de 100,41m amb la 
finca resultant a.26; i a l’oest en línia trencada de 50,12m amb camí (parcel·la 9025 del polígon 8 del cadastre de 
rústica).” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,009%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 168.612,24 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.776,31m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a28 

Finca Resultant a28 

Superfície Parcel·la 7.075,00 m2 

Adjudicatari Sandoz Industrial Products, S.A. 

Percentatge participació 2,468% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular de superfície set mil 
setanta-cinc metres quadrats (7.075,00m2), amb diverses edificacions destinades a l’ús industrial, amb una superfície 
conjunta de 5.546m2. LLINDA: al nord, en línia recta de 61,00m més línia corba de 25,28m més línia recta de 49,20m, 
amb el Camí vell de Granollers; a l’est, part en corba de 19,28m i part en línia recta de 4,57m, amb el xamfrà que 
formen el carrer A de nova creació i el Camí vell de Granollers; al sud, en línia trencada de 102,70m, amb la finca 
resultant a.27; i a l’oest, amb línia trencada de 88,70m, amb la parcel·la 116 del polígon 8 del cadastre de rústica.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Sandoz industrial Products, S.A. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,468%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, conjuntament amb la finca de resultat a.30, 
amb la finca aportada 58 (Registral 9920). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

1) Com a conseqüència de la concessió provisional de les llicències identificades sota els números 2003/99, 2003/103 i 
2003/145, per la Comissió Municipal de Govern de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, totes elles de dates vint de 
novembre de dos mil tres, que consten incorporades a l’acta autoritzada a Barcelona el dia disset de desembre de dos 
mil tres, pel Notari el senyor Ignacio Ramos Covarrubias, complementada per una altra autoritzada a Barcelona, el dia 
deu de febrer de dos mil quatre, pel citat Notari senyor Ramos, les construccions a realitzar per dites llicències sobre la 
finca registral 9920 de Les Franqueses del Vallès, propietat de l’entitat “a Sandoz Industrial Products, S.A. – Sociedad 
Unipersonal-“, quedaran afectades a l’enderrocament de les mateixes sense dret a indemnització quan així ho acordi 
l’Ajuntament, de conformitat a l’article 54 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme; segons resulta de nota estesa 
al marge de la inscripció 2ª, de dita finca, al foli 183, del tom 2417 de l’Arxiu, llibre 181 de Les Franqueses del Vallès; de 
data nou de març de dos mil quatre. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 870.168,57€. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 7.075,00m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a29 

Finca Resultant a29 

Superfície Parcel·la 7.602,45 m2 

Adjudicatari Francisco Reixach Pruna 

Percentatge participació 2,821% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular de superfície set mil sis-
cents dos metres i quaranta-cinc decímetres quadrats (7.602,45m2). LLINDA: al nord, part en línia trencada de 14,12m, 
amb la finca resultant ST.12 destinada a serveis tècnics, i part en corba de 33,45m, amb el camí vell de Granollers; a 
l’est, en línia recta de 219,91m, amb el límit municipal entre Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès; al sud, en línia 
trencada de 14,77m, amb finca resultant número V.8, destinada a espais lliures; i a l’oest, part en línia recta de 58,49m 
més corba de 23,71m més línia recta de 92,33m, amb el carrer A de nova creació, i part en corba de 23,27m, amb el 
xamfrà que formen el Camí vell de Granollers i el carrer A de nova creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Francisco Reixach Pruna. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,821%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 55 (Registral 3218), 
amb la finca aportada 56 (Registral 2155) i amb la finca aportada 57 (Registral 100). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 342.355,84 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 7.602,45m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT a30 

Finca Resultant a30 

Superfície Parcel·la 27.903,67 m2 

Adjudicatari Sandoz Industrial Products, S.A. 

Percentatge participació 10,858% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular de superfície vint-i-set mil 
nou-cents tres metres i seixanta-set decímetres quadrats (27.903,67m2), amb diverses construccions, destinades a 
oficines, ús industrial i emmagatzematge, que conjuntament sumen una superfície de 11.424m2. LLINDA: al nord, en línia 
trencada de 202,34m amb les finques 39, 41 i 42 del polígon 8 del cadastre de rústica; a l’est, en línia trencada de 
271,62m, amb el límit municipal entre Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès; al sud, en línia trencada formada 
per rectes i corbes de 126,99m, amb el xamfrà que formen els carrers de nova creació A i el Camí vell de Granollers; a 
l’oest, en línia trencada de 183,25m, amb la finca 43 del polígon 8 del cadastre de rústica.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Sandoz industrial Products, S.A. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 10,858%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, conjuntament amb la finca de resultat a.28, 
amb la finca aportada 58 (Registral 9920). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

1) Com a conseqüència de la concessió provisional de les llicències identificades sota els números 2003/99, 2003/103 i 
2003/145, per la Comissió Municipal de Govern de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, totes elles de dates vint de 
novembre de dos mil tres, que consten incorporades a l’acta autoritzada a Barcelona el dia disset de desembre de dos 
mil tres, pel Notari el senyor Ignacio Ramos Covarrubias, complementada per una altra autoritzada a Barcelona, el dia 
deu de febrer de dos mil quatre, pel citat Notari senyor Ramos, les construccions a realitzar per dites llicències sobre la 
finca registral 9920 de Les Franqueses del Vallès, propietat de l’entitat “a Sandoz Industrial Products, S.A. – Sociedad 
Unipersonal-“, quedaran afectades a l’enderrocament de les mateixes sense dret a indemnització quan així ho acordi 
l’Ajuntament, de conformitat a l’article 54 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme; segons resulta de nota estesa 
al marge de la inscripció 2ª, de dita finca, al foli 183, del tom 2417 de l’Arxiu, llibre 181 de Les Franqueses del Vallès; de 
data nou de març de dos mil quatre. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 3.828.590,27 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 27.903,67m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f01 

Finca Resultant f01 

Superfície Parcel·la 1.608,21 m2 

Adjudicatari Can Pujadas 2006, S.L. 

Percentatge participació 0,915% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma de semi-cercle i de superfície mil sis-
cents vuit metres i vint-i-un decímetres quadrats (1.608,21m2). LLINDA: a l’est, en línia recta de 59,70m, amb finca 
resultant número f.02; al sud, part en línia recta de 7,54m, amb el carrer B de nova creació i part en línia corba de 
58,22m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia corba de 35,43m, amb el carrer A de nova creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Can Pujadas 2006, S.L. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0, 915%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 6 (Registral 846). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliures de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 194.537,41 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.331,90m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f02 

Finca Resultant f02 

Superfície Parcel·la 2.143,92 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,252% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície dos mil cent 
quaranta-tres metres i noranta-dos decímetres quadrats (2.143,92m2). LLINDA: al nord, part en línia recta de 53,08m i 
part en línia corba de 5,01m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 23,04m amb la finca resultant 
número f25 i en línia trencada de 78,73m amb la finca resultant número f03; al sud, en línia recta de 17,88m amb el 
carrer B de nova creació; i al oest, en línia recta de 59,70, amb la finca resultant número f01.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,252%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliures de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 105.082,01 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 3.108,68m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f03 

Finca Resultant f03 

Superfície Parcel·la 1.669,79 m2 

Adjudicatari María Miguel Feliciano i José Pérez Martínez 

Percentatge participació 0,988% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoidal i de superfície mil sis-
cents seixanta-nou metres i setanta-nou decímetres quadrats (1.669,79m2), dins de la finca existeixen edificades les 
següents naus: una nau amb un altell ocupant allò edificat en conjunt de 550,26m2; nau amb altell, ocupant allò 
edificat en conjunt 577m2; i una altre nau amb una superfície edificada de 412m2. LLINDA: al nord, en línia recta de 
50,34m, la finca resultant número f02; a l’est, en línia recta de 37,95m, amb finca resultant número f.25; al sud, en línia 
recta de 51,18, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 28,39m amb la finca resultant f.02.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en comunitat de guanys a María Miguel Feliciano i José Pérez Martínez. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,988%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 5 (Registral 6138). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliures de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 335.025,88 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.421,20m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f04 

Finca Resultant f04 

Superfície Parcel·la 1.231,49m2 

Adjudicatari Montserrat Bellot Espinos 

Percentatge participació 0,724% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície mil dos-
cents trenta-un metres i quaranta-nou decímetres quadrats (1.231,49m2), amb una NAU INDUSTRIAL de 600m2, formada 
per una sola nau diàfana més serveis, estant els terrenys restants no edificats destinats a pati que envolta la nau, te 
l’accés mitjançant porta oberta al front, carretera de Cardedeu, estant rematada amb sostre d’uralita. Consta 
d’instal·lacions generals d’aigua, electricitat i desguassos, i demés adequades al seu destí. LLINDA: al nord, en línia 
recta de 20,22m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 60,00m, amb finca resultant número f.05; al 
sud, en línia recta de 20,54m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant 
f.25.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Montserrat Bellot Espinos. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,724%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 8 (Registral 4617). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

1) Gravada con una hipoteca constituida mediante escritura otorgada en Barcelona, el día siete de julio de mil 
novecientos setenta y ocho, ante el Notario don Jorge Roura Rosich; a favor de "BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL SA"; en 
garantía de un préstamo de treinta y dos mil setecientos cincuenta y cinco euros y dieciséis céntimos de euro, de 
capital; intereses ordinarios de cinco años, a razón del once enteros por ciento anual; respecto de las comisiones a la 
suma de novecientos cincuenta y cinco euros sesenta y un céntimos de euro; de mil seiscientos treinta y cuatro euros y 
setenta y cinco céntimos de euro, de intereses de demora; y de seis mil quinientos cincuenta y un euros y tres céntimos 
de euro, para costas y gastos; por un plazo con vencimiento el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y 
siete. se TASA a efectos de subasta en sesenta mil quinientos noventa y siete euros y cuatro céntimos de euro; Inscrita al 
tomo 1036 del Archivo, libro 49, folio 146, inscripción 4ª, de fecha veintiuno de junio de mil novecientos setenta y nueve. 

2) Gravada con una condición resolutoria a favor de Alberto Claramunt Gutiérrez, que garantiza el pago de la 
cantidad de tres mil novecientos seis euros cincuenta y ocho céntimos de euro, que quedaron aplazados, en la venta 
que de dicha finca otorgó el señor Claramunt a don José Ramoneda Esteve, mediante escritura otorgada en 
Granollers el día doce de setiembre de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Notario don Jaime-Manuel de Castro 
Fernández, cantidad aquella que se pagará por el comprador al vendedor, en el momento de entrega de llaves, que 
tendrá lugar por todo el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco; Inscrita en el tomo 1824 del 
Archivo, libro 78, folio 13, inscripción 5ª, de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y cinco. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 277.123,70 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.785,66m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f05 

Finca Resultant f05 

Superfície Parcel·la 2.226,83 m2 

Adjudicatari Abanescu, S.L. 

Percentatge participació 1,311% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de 
superfície dos mil dos-cents vint-i-sis metres i vuitanta-tres decímetres quadrats (2.226,83m2), amb una NAU INDUSTRIAL 
de 1.380m2, formada per una sola nau diàfana més serveis, estant els terrenys restants no edificats destinats a pati que 
envolta la nau, excepte a l’oest; te l’accés mitjançant porta oberta al front, carretera de Cardedeu, estant rematada 
amb sostre d’uralita. Consta d’instal·lacions generals d’aigua, electricitat i desguassos, i demés adequades al seu destí.. 
LLINDA: al nord, part en línia recta de 30,21m, amb el carrer A de nova creació i part en línia trencada d’11,00m, amb 
la finca resultant ST.02 destinada a serveis tècnics; a l’est, en línia recta de 56,80m, amb passatge públic; al sud, en línia 
recta de 37,41m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant f.04.”  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Abanescu, S.L. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,311%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 61 (Registral 3364). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Gravada con una servidumbre consistente en el suministro de agua de un pozo existente en 
esta finca hasta la finca registral número 4617, mediante una tubería subterrània, así como una servidumbre de paso 
de línia de conducción de electricidad, desde la citada finca registral número 4617, hasta el pozo situado en esta 
finca, mediante cables subterráneos, siendo predio dominante la finca registral número 4617, y predio sirviente esta 
finca. La extracción de agua del poxo citado tendrá lugar mediante dos motores eléctricos, propios de los predios 
sirviente y dominante, respectivamente. Los gestos de reparación del motor y tubería seran de cuenta exclusiva de su 
respectivo propietario; y los de reparación del pozo, seran a cargo de ambos predios; inscrita según escritura otorgada 
en Granollers ante el notario J. Manuel García-atane Alvira, el dia 11/11/1977. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 501.933,50 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 3.228,90m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f06 

Finca Resultant f06 

Superfície Parcel·la 2.040,00 m2 

Adjudicatari José Altimira Pascual 

Percentatge participació 1,166% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície dos mil 
quaranta metres quadrats (2.040,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 34,00m, amb el carrer A de nova creació; a 
l’est, en línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.07; al sud, en línia recta de 34,00m, amb el carrer B de nova 
creació; i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb passatge públic.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a José Altimira Pascual. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,166%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 11 (Registral 2599), 
amb la finca aportada 12 (Registral 2600) i amb la finca aportada 18 (Registral 2601). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

En quant a la finca aportada número 11: 

1) En cuanto a la nuda propiedad de la finca perteneciente a Don José Altimira Pascual, y como procedente de la 
herencia de Don Pedro Altimira Tresserras, está afecta a la prohibición de disponer dispuesta por el causante en su 
testamento que otorgó ante el Notario de Granollers, Don José Poyatos Díaz, el día tres de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, en los términos siguientes: Don Pedro Altimira Tresserras impone a su hijo y prelegatario Don José 
Altimira Pascual la prohibición de gravar, vender o enajenar en cualquier forma por actos intervivos, ninguna de las 
fincas prelegadas sin el consentimiento expreso de sus dos hermanos Don Francisco y Doña Teresa Altimira Pascual, o 
del sobreviviente de ambos, a los que el testador recomienda que presten dicho consentimiento solamente en el caso 
de que, bajo su buen criterio, juzguen que la enajenación o gravamen es necesaria o muy ventajosa para el 
prelegatario José; según resulta de la inscripción 7ª, al folio 26, del tomo 2829 del Archivo, Libro 319 de Les Franqueses 
del Vallès, de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis. 

En quant a la finca aportada número 12: 

1) En cuanto a la nuda propiedad de la finca perteneciente a Don José Altimira Pascual, y como procedente de la 
herencia de Don Pedro Altimira Tresserras, está afecta a la prohibición de disponer dispuesta por el causante en su 
testamento que otorgó ante el Notario de Granollers, Don José Poyatos Díaz, el día tres de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, en los términos siguientes: Don Pedro Altimira Tresserras impone a su hijo y prelegatario Don José 
Altimira Pascual la prohibición de gravar, vender o enajenar en cualquier forma por actos intervivos, ninguna de las 
fincas prelegadas sin el consentimiento expreso de sus dos hermanos Don Francisco y Doña Teresa Altimira Pascual, o 
del sobreviviente de ambos, a los que el testador recomienda que presten dicho consentimiento solamente en el caso 
de que, bajo su buen criterio, juzguen que la enajenación o gravamen es necesaria o muy ventajosa para el 
prelegatario José; según resulta de la inscripción 7ª, al folio 29, del tomo 2829 del Archivo, Libro 319 de Les Franqueses 
del Vallès, de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis. 

En quant a la finca aportada número 18: 

1) En quant a la NUA PROPIETAT de la finca pertanyent al senyor José Altimira Pascual, i com procedent de l’herència 
del senyor Pedro Altimira Tresserras, està afecta a la prohibició de disposar, disposada pel causant en el seu testament 
que va atorgar davant el Notari de Granollers, el senyor José Poyatos Díaz, el dia 03/07/1998, en els termes següents: El 
senyor Pedro Altimira Tresserras imposa al seu fill i prelegatari el seyor José Altimira Pascual la prohibició de gravar, 
vendre o alinear en qualsevol forma per actes intervius, cap de les finques prellegades sense el consentiment exprés 
dels seus dos germans el senyor Francisco i la senyora Teresa Altimira Pascual, o del sobrevivent d’ambdós, als que el 
testador recomana que prestin el dit consentiment només en el cas que, sota el seu bon criteri, jutgin que l’alienació o 
gravamen és necessària o molt avantatjosa per al prelegatari José; segons resulta de la inscripció 7a, al foli 32, del tom 
2829 de l’Arxiu, Llibre 319 de les Franquses del Vallès, de data 04/12/2006. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 28.405,34 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.958,00m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f07 

Finca Resultant f07 

Superfície Parcel·la 720,00 m2 

Adjudicatari Francisco Altimira Pascual i Teresa Altimira Pascual 

Percentatge participació 0,423% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície set-cents 
vint metres quadrats (720,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 12,00m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en 
línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.08; al sud, en línia recta de 12,00m, amb el carrer B de nova creació; i a 
l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant f.06.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Francisco Altimira Pascual (una meitat indivisa) i Teresa Altimira 
Pascual (una meitat indivisa). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,423%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 15 (Registral 2597). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 30.272,91 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.044,00m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f08 

Finca Resultant f08 

Superfície Parcel·la 1.380,00 m2 

Adjudicatari Francisco Altimira Pascual 

Percentatge participació 0,811% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície mil tres-
cents vuitanta metres quadrats (1.380,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 23,00m, amb el carrer A de nova creació; 
a l’est, en línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.09; al sud, en línia recta de 23,00m, amb el carrer B de nova 
creació; i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant f.07.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Francisco Altimira Pascual. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,811%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 10 (Registral 2548), 
amb la finca aportada 16 (Registral 885) i amb la finca aportada 17 (Registral 884). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 37.260,23 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.001,00m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f09 

Finca Resultant f09 

Superfície Parcel·la 1.860,00m2 

Adjudicatari Claudia Clavell Gómez, Nadia Clavell Gómez i Antoni Clavell 
Gómez 

Percentatge participació 1,020% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície mil vuit-
cents seixanta metres quadrats (1.860,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 31,00m, amb el carrer A de nova creació; 
a l’est, en línia recta de 60,00m, amb passatge públic; al sud, en línia recta de 31,00m, amb el carrer B de nova creació; 
i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant f.08.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en nua propietat en proindivís, per terceres parts iguals indivises a Claudia Clavell Gómez, 
Nadia Clavell Gómez i Antoni Clavell Gómez, i la senyora Maria Rosa Gómez Gómez és titular de l’úsdefruït. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,020%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 42 (Registral 952). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 239.685,69 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.697,00m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f11 

Finca Resultant f11 

Superfície Parcel·la 2.868,00 m2 

Adjudicatari Pedro Barrachina Jubany 

Percentatge participació 1,704% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície dos mil 
vuit-cents seixanta-vuit metres quadrats (2.868,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 47,80m, amb el carrer A de nova 
creació; a l’est, en línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.14; al sud, en línia recta de 47,80m, amb el carrer B de 
nova creació; i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb passadís públic.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Pedro Barrachina Jubany. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,704%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 14 (Registral 1587). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 143.206,96 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 4.158,60m2 de sostre. 



     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 174 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f12 

Finca Resultant f12 

Superfície Parcel·la 3.456,00 m2 

Adjudicatari Julio Eugénio Fernández Pérez, Ma Pilar Fernández Pérez i 
Yolanda Fernández Pérez 

Percentatge participació 2,068% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície tres mil 
quatre-cents cinquanta-sis metres quadrats (3.456,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 57,60m, amb el carrer A de 
nova creació; a l’est, en línia recta de 60,00m, amb la finca resultant V.3 destinada al sistema de zones verdes; al sud, 
en línia recta de 57,60m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant 
f.28.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís, per terceres parts indivises, a Julio Eugénio Fernández Pérez, Ma 
Pilar Fernández Pérez i Yolanda Fernández Pérez. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,068%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 52 (Registral 5010) i 
amb la finca aportada 53 (Registral 75). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 489.292,60 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 5.011,20m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f14 

Finca Resultant f14 

Superfície Parcel·la 1.656,00 m2 

Adjudicatari Margarita Parera Alabau, Jorge Parera Alabau i Juan Parera 
Alabau 

Percentatge participació 0,973% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície mil sis-
cents cinquanta-sis metres quadrats (1.656,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 27,60m, amb el carrer A de nova 
creació; a l’est, en línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.28; al sud, en línia recta de 27,60m, amb el carrer B de 
nova creació; i a l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant f.11.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Margarita Parera Alabau, Jorge Parera Alabau i Juan Parera 
Alabau. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,973%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 4 (Registral 1853). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 227.874,95€. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.401,20m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f15 

Finca Resultant f15 

Superfície Parcel·la 3.601,47 m2 

Adjudicatari Invertrasa, S.A. 

Percentatge participació 2,141% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície tres mil sis-
cents un metres amb quaranta-set decímetres quadrats (3.601,47m2), amb una NAU amb serveis, de superfície 
edificada dos mil cent quaranta-vuit metres amb seixanta-tres decímetres quadrats, estructura d’acer, coberta de 
fibrociment, tancaments de xapa prelacada i parets interiors de “totxana”, amb paviment de portland. LLINDA: al nord, 
part en línia recta de 22,19m i part en corba de 29,95m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 
76,47m, amb la finca resultant f.16; al sud, part en línia recta de 34,89m, amb el carrer B de nova creació, i part en 
corbes de 25,00m, amb la cruilla que formen el carrer C i la Rotonda 1 de nova creació; i a l’oest, part en línia recta de 
39,80m amb el carrer C de nova creació, i part en corba de 7,25m, amb el xamfrà que formen els carrers A i C de nova 
creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Invertrasa, S.A. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,141%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 26 (Registral 3948). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 442.005,00 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 5.222,13m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f16 

Finca Resultant f16 

Superfície Parcel·la 925,86 m2 

Adjudicatari Casimir Auferil Escayola, Tivic Grup, S.L. i Nova Dalci, S.L. 

Percentatge participació 0,549% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de 
superfície nou-cents vint-i-cinc metres i vuitanta-sis decímetres quadrats (925,86m2). LLINDA: al nord, en línia corba de 
12,06m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 77,67m, amb la finca resultant f.20; al sud, en línia 
recta de 12,00m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 76,47m amb la finca resultant f.15.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Casimir Auferil Escayola (una meitat indivisa), a l’entitat Tivic Grup, 
S.L. (una quarta part indivisa) i a l’entitat Nova Dalci, S.L. (una quarta part indivisa). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,549%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 3 (Registral 2546). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 158.013,56 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.342,50m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f17 

Finca Resultant f17 

Superfície Parcel·la 2.012,94 m2 

Adjudicatari Francisco Bosch Plana, Juan Ballús Taberne i Mercè Bosch 
Campeny. 

Percentatge participació 1,162% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de 
superfície dos mil dotze metres i noranta-quatre decímetres quadrats (2.012,94m2). LLINDA: al nord, en línies corbes de 
29,64m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 66,50m, amb passatge públic; al sud, en línia recta 
de 28,50m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 74,58m amb la finca resultant f.19.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Francisco Bosch Plana (74,000%), a Juan Ballús Taberne (una 
metitat indivisa del 26,000%) i a Mercè Bosch campeny (una meitat indivisa del 26,000%) 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,162%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 20 (Registral 1522), i 
amb la finca aportada 43 (Registral 6896). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

En quant a la finca aportada número 20: Lliure de càrregues. 

En quant a la finca aportada número 43: 

1) Gravada amb una hipoteca a favor del BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. constituïda mitjançant escriptura atorgada 
a La Garriga davant el Notari Josep-Eloy València Docasar, a data 18/11/1992. La hipoteca cobrirà: a) El total import 
de la obligació per principal que ascendeix a vuitanta-set mil cent quranta-sis euros i setanta-sis cèntims d’euro. B) 
L’import de dos anys de interessos ordinaris al divuit enters cinquanta centèssimes d’enter per cent c) L’import d’un any 
d’interessos de demora al divuit enters cinquanta centèssimes d’enter per cent. D) Una quantitat addicional de disset 
mil quatre-cents vint-i-nou euros i trenta-cinc cèntims d’euro, per a costes i despeses; per un termini improrrogable de 
durada màxima fins al dia 04/07/2008; termini dividit en dos períodes: Període de carència: S’estendrà des de la data 
de l’escriptura fins al 04/07/1993. Període d’amortització: S’estendrà per un termini de cent vuitanta mesos a comptar d 
la data corresponent al venciment del període de carència. Valor de taxació a efectes de subhasta: cent setanta-
quatre mil dos-cents noranta-tres euros i cinquanta-un cèntims d’euro. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 19.891,34 €. A raó de 17.726,36 € el Sr. Francisco Bosch Plana; i 2.164,98 € els Srs. Juan Ballús 
Taberne i Mercè Bosch Campeny. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.918,76m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f18 

Finca Resultant f18 

Superfície Parcel·la 2.989,91 m2 

Adjudicatari Joan Pratginestós Congost i Ramón Pratginestos Congost. 

Percentatge participació 1,783% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de 
superfície dos mil nou-cents vuitanta-nou metres i noranta-un decímetres quadrats (2.989,91m2). LLINDA: al nord, part en 
línia corba de 26,41m, amb el carrer A de nova creació, part en línia trencada de 14,21m, amb la finca resultant ST.05 
destinada a serveis tècnics, i part en línia recta de 14,01m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 
62,09m, amb la finca resultant f.21; al sud, en línia recta de 48,00m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia 
recta de 65,37m amb passatge públic.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Joan Pratginestós Congost (una meitat indivisa), i a Ramón 
Pratginestós Congost (una meitat indivisa). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,783%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 32 (Registral 14799), 
amb la finca aportada 33 (Registral 15038) i amb la finca aportada 37 (7738 La Roca). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

En quant a la finca aportada número 32: Lliure de càrregues. 

En quant a la finca aportada número 33: Lliure de càrregues. 

En quant a la finca aportada número 37: Gravada con una servidumbre en favor de la finca nº 5.242 de La Roca del 
Vallès, consistente en: el derecho de introducir en el subsuelo del predio sirviente, a un nivel inferior a un metro y sesenta 
centímetros, dos tuberías, una para aguas residuales y la otra para aguas potable, de tal modo que el predio 
dominante quede enlazado en el tendido municipal de aguas residuales y distribución de aguas potable; siendo así 
que dichas tuberías soterradas lo serán en la longitud aproximada de unos quince metros, en línea recta, discurriendo 
perpendicularmente desde el predio dominante y atravesando el sirviente hasta que se produzca dicha conexión en el 
mencionado tendida, el cual a su vez discurre por el torrente sito al sur del predio dominante, y teniendo en cuenta 
que la conexión propiamente dicha se producirá, en la forma expresada en punto próximo al camino existente al Este 
del reiterado predio dominante. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 455.589,62 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 4.335,37m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f19 

Finca Resultant f19 

Superfície Parcel·la 2.007,44 m2 

Adjudicatari Anglès Tèxtil, S.A. 

Percentatge participació 1,190% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de 
superfície dos mil setmetres i quaranta-quatre decímetres quadrats (2.007,44m2). LLINDA: al nord, en línies corbes de 
26,44m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 74,58m, amb la finca resultant f17; al sud, en línia 
recta de 26,20m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 77,84m amb la finca resultant f.20.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Anglès Tèxtil, S.A.. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,190%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 54 (Registral 74). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 311.966,22 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 2.910,79m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f20 

Finca Resultant f20 

Superfície Parcel·la 994,63 m2 

Adjudicatari Castell de Mogent Constructora, S.L. 

Percentatge participació 0,590% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície nou-cents 
noranta-quatre metres i seixanta-tres decímetres quadrats (994,63m2). LLINDA: al nord, en línia corba de 12,92m, amb el 
carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 77,84m, amb la finca resultant f.19; al sud, en línia recta de 12,64m, 
amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 77,67m amb la finca resultant f.16.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Castell de Mogent Constructora, S.L. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,590%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 23 (Registral 599). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 155.848,09 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.442,21m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f21 

Finca Resultant f21 

Superfície Parcel·la 1.055,56 m2 

Adjudicatari Maria Díaz Cutrina i Prohabit, S.A. 

Percentatge participació 0,622% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície mil 
cinquanta-cinc metres i cinquanta-sis decímetres quadrats (1.055,56m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 17,00m, amb 
el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 62,10m, amb la finca resultant f.26; al sud, en línia recta de 17,00m, 
amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 62,09m amb la finca resultant f.18” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís, a Maria Díaz Cutrina (12/132 parts indivises), i la societat Prohabit, 
S.A.  (120/132 parts indivises). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,622%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 22 (Registral 277). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 95.947,96 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.530,56m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f23 

Finca Resultant f23 

Superfície Parcel·la 2.512,39 m2 

Adjudicatari Francisco Bosch Plana  

Percentatge participació 1,486% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície dos mil 
cinc-cents dotze metres i trenta-nou decímetres quadrats (2.512,39m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 40,45m, amb el 
carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 62,13m, amb la finca resultant f.27; al sud, en línia recta de 40,45m, 
amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 62,09m amb passatge públic.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Francisco Bosch Plana. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,486%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 29 (Registral 899) i 
amb la finca aportada 48 (Registral 502). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 1.166,61 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 3.642,97m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f24 

Finca Resultant f24 

Superfície Parcel·la 2.753,73 m2 

Adjudicatari Soalpa, S.A.  

Percentatge participació 1,644% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície dos mil set-
cents cinquanta-tres metres i setanta-tres decímetres quadrats (2.753,73m2). LLINDA: al nord, part en línia recta de 
40,38m, amb el carrer A de nova creació i part en corba de 9,42m, amb el xamfrà que formen els carrers A i B; a l’est, 
part en línia recta de 32,00m i part en corba de 37,88m, amb el carrer B de nova creació; al sud, en línia recta de 
22,40m, amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 62,14m amb la finca resultant f.27.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Soalpa, S.A. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,644%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 50 (Registral 501). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 383.469,97 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 3.992,91m2 de sostre. 

 

PARCEL·LA RESULTANT f25 

Finca Resultant f25 

Superfície Parcel·la 802,51 m2 

Adjudicatari Rosa Ganduxer i Pous  

Percentatge participació 0,471% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície vuit-cents 
dos metres i cinquanta-un decímetres quadrats (802,51m2). LLINDA: al nord, part en línia recta de 18,76m, amb el carrer 
A de nova creació; a l’est, en línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.04; al sud, en línia recta de 7,99m, amb el 
carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 23,04m amb la finca resultant f.02, i en línia recta de 37,95m amb la 
finca resultant f.03.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Rosa Ganduxer i Pous. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,471%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 24 (Registral 2494). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 2.234,11 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.163,64m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f26 

Finca Resultant f26 

Superfície Parcel·la 2.173,71 m2 

Adjudicatari Mercedes Muñoz Giménez  

Percentatge participació 1,278% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície dos mil 
cent setanta-tres metres i setanta-un decímetres quadrats (2.173,71m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 35,00m, amb el 
carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 62,12m, amb passatge públic; al sud, en línia recta de 35,00m, amb 
el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 62,09m amb la finca resultant f.21.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Mercedes Muñoz Giménez. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,278%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 25 (Registral 6840). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 334.107,09 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 3.151,88m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f27 

Finca Resultant f27 

Superfície Parcel·la 1.376,33 m2 

Adjudicatari Alejandro Gonzalez Gasch 

Percentatge participació 0,881% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície mil tres-
cents setanta-sis metres i trenta-tres decímetres quadrats (1.376,33m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 22,15m, amb el 
carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 62,14m, amb la finca resultant f.24; al sud, en línia recta de 22,15m, 
amb el carrer B de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 62,13m amb la finca resultant f.23.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Alejandro Gonzalez Gasch. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,881%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 68 (Registral 12.632). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Como procedente de la finca 550 de La Roca del Vallès, está afecta como predio sirviente, a 
la servidumbre a favor de la finca 5242 de La Roca del Vallès, constituida mediante escritura otorgada en Canovelles, a 
trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario don José Ignacio de Navasqüés Eireos, inscrita 
en el tomo 2000 del Archivo, libro 103 de La Roca del Vallès, folio 137, inscripción 5ª, de fecha diez de febrero de mil 
novecientos noventa y siete; cuya servidumbre consiste: “en el derecho de introducir en el subsuelo del predio sirviente, 
a un nivel inferior a un metro y sesenta centímetros, dos tuberías, una para aguas residuales y la otra para aguas 
potable, de tal modo que el predio dominante quede enlazado en el tendido municipal de aguas residuales y 
distribución de aguas potable; siendo así que dichas tuberías soterradas lo serán en la longitud aproximada de unos 
quince metros, en línea recta, discurriendo perpendicularmente desde el predio dominante y atravesando el sirviente 
hasta que se produzca dicha conexión en el mencionado tendida, el cual a su vez discurre por el torrente sito al sur del 
predio dominante, y teniendo en cuenta que la conexión propiamente dicha se producirá, en la forma expresada en 
punto próximo al camino existente al Este del reiterado predio dominante. Pactan como contraprestación 
determinada obligación personal.” 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 187.744,98 €. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.995,68m2 de sostre. 
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PARCEL·LA RESULTANT f28 

Finca Resultant f28 

Superfície Parcel·la 720,00 m2 

Adjudicatari Dolors Cullell Sala i Buntiang 900, S.L. 

Percentatge participació 0,423% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma rectangular i de superfície set-cents 
vint metres quadrats (720,00m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 12,00m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en 
línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.12; al sud, en línia recta de 12,00m, amb el carrer B de nova creació; i a 
l’oest, en línia recta de 60,00m amb la finca resultant f.14.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís, a Dolors Cullell Sala (65,936%), i la societat Buntiang 900, S.L.  
(34,064%). 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 0,423%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: Es correspon, per subrogació real, amb la finca aportada 1 (Registral 1732) i 
amb la finca aportada 60 (Registral 6679). 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 
20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 117.098,35 €. A raó de 77.209,97 € la Sra. Dolors Cullell Sala; i 39.888,38 € l’entitat Buntiang 900, 
S.L. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 

EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 1.044,00m2 de sostre. 
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8.4 FITXES DE LES FINQUES RESULTANTS DE TITULARITAT PÚBLICA 

Tot seguit es descriuen les parcel·les destinades al sistema d’equipaments públics i serveis tècnics: 

PARCEL·LA RESULTANT Q1 

Finca Resultant Q1 

Superfície Parcel·la 15.472,81 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a equipaments públics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície quinze mil quatre-cents setanta-dos metres i vuitanta-un decímetres quadrats (15.472,81m2). 
LLINDA: al nord, en línia trencada de 227,44m, amb les finques 167 i 168 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, 
part en línia recta de 30,00m, amb finca resultant V.2 destinada a zones verdes, i part en línia recta de 61,48m, amb 
finca resultant a.01; al sud, part en línia recta de 66,55m, amb el carrer A de nova creació, part en línia trencada de 
13,00m, amb la finca resultant ST.01, i part en línia trencada de 65,58m més linies corbes de 59,81m, amb el carrer A de 
nova creació; i a l’oest,en línia trencada de 90,48m amb la finca resultant V.1 destinada a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, equipaments. 

 

PARCEL·LA RESULTANT Q2 

Finca Resultant Q2 

Superfície Parcel·la 7.709,15 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a equipaments públics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície set mil set-cents nou metres i quinze decímetres quadrats (7.709,15m2). LLINDA: al nord, en línia 
trencada de 93,53m, amb finca resultant V.6 destinada a zones verdes; a l’est, part en línia corba de 50,37m, i part en 
línia trencada de 36,91m, amb finca resultant V.6 destinada a zones verdes; al sud, part en línia recta de 58,66m, amb el 
carrer A de nova creació, part en línia trencada de 9,85m, amb la finca resultant ST.09, i part en línia recta de 9,50m, 
mb finca resultant V.6 destinada a zones verdes; i a l’oest,en línia recta de 99,22m amb la finca resultant V.6 destinada 
a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, equipaments. 
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PARCEL·LA RESULTANT ST01 

Finca Resultant ST01 

Superfície Parcel·la 21,12 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-un metres i dotze decímetres quadrats (21,12m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 
6,60m, amb finca resultant Q.1 destinada a equipaments públics; a l’est, en línia recta de 3,20m, amb finca resultant Q.1 
destinada a equipaments públics; al sud, en línia recta de 6,60m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest,en línia 
recta de 3,20m amb la finca resultant Q.1 destinada a equipaments públics.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 

 

PARCEL·LA RESULTANT ST02 

Finca Resultant ST02 

Superfície Parcel·la 24,96 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-quatre metres i noranta-sis decímetres quadrats (24,96m2). LLINDA: al nord, en línia recta 
de 7,80m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 3,20m, amb passatge públic; al sud, en línia recta 
de 7,80m, amb la finca resultant f.05; i a l’oest,en línia recta de 3,20m, amb la finca resultant f.05.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 
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PARCEL·LA RESULTANT ST03 

Finca Resultant ST03 

Superfície Parcel·la 21,12 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-un metres i dotze decímetres quadrats (21,12m2). LLINDA: al nord, part en línia recta de 
5,60m, amb finca resultant a.01, i part en línia recta de 1,00m, amb la finca resultant a.02; a l’est, en línia recta de 
3,20m, amb finca resultant a.02; al sud, en línia recta de 6,60m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest,en línia recta 
de 3,20m amb la finca resultant a.01.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 

 

PARCEL·LA RESULTANT ST04 

Finca Resultant ST04 

Superfície Parcel·la 20,68 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoidal 
i de superfície vint metres i seixanta-vuit decímetres quadrats (20,68m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 6,01m, amb 
finca resultant a.08; a l’est, en línia recta de 3,32m, amb finca resultant a.08; al sud, en línia recta de 6,96m, amb el 
carrer A de nova creació; i a l’oest,en línia recta de 3,20m amb la finca resultant a.08.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 
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PARCEL·LA RESULTANT ST05 

Finca Resultant ST05 

Superfície Parcel·la 25,05 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-cinc metres i cinc decímetres quadrats (25,05m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 
7,80m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 3,21m, amb finca resultant f.18; al sud, en línia recta de 
7,80, amb finca resultant f.18; i a l’oest,en línia recta de 3,21m amb finca resultant f.18.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 

 

PARCEL·LA RESULTANT ST06 

Finca Resultant ST06 

Superfície Parcel·la 21,12 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-un metres i dotze decímetres quadrats (21,12m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 
6,60m, amb finca resultant a.15; a l’est, en línia recta de 3,20m, amb finca resultant a.15; al sud, en línia recta de 6,60m, 
amb el carrer A de nova creació; i a l’oest,en línia recta de 3,20m amb finca resultant a.15.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 

 

PARCEL·LA RESULTANT ST07 

Finca Resultant ST07 

Superfície Parcel·la 21,12 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-un metres i dotze decímetres quadrats (21,12m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 
6,60m, amb finca resultant a.17 a l’est, en línia recta de 3,20m, amb finca resultant a.17; al sud, en línia recta de 6,60m, 
amb el carrer A de nova creació; i a l’oest,en línia recta de 3,20m amb finca resultant a.16.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 
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PARCEL·LA RESULTANT ST08 

Finca Resultant ST08 

Superfície Parcel·la 24,96 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-quatre metres i noranta-sis decímetres quadrats (24,96m2). LLINDA: al nord, en línia recta 
de 7,80m, amb finca resultant a.18; a l’est, en línia recta de 3,20m, amb finca resultant a.18; al sud, en línia recta de 
7,80m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest,en línia recta de 3,20m amb finca resultant a.18.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Gravada com a Predi sirvent d’una SERVITUD DE PAS AERI d'energia elèctrica, amb les limitacions descrites a l'article 161 
del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, que comprèn el vol sobre la finca afectada, que es concreta en dues 
franges paral,leles, situades a vint-i-cinc metres dels conductors de la linea eléctrica, amb un total de 0,23 metres 
lineals. Entra per la finca pel seu termenal nord i discorre recte fins arribar al oest. Comporta dret de pas servitud 
d'ocupació temporal per a la vigilància, conservació i reparació de la linia elèctrica en una frania de 3 m, cornptats 1,5 
i 1,5 a cada costat del seu eix longitudinal, amb indennnització dels danys i perjudicis que s'originin en cada supòsit i 
manteniment de distancies de seguretat establertes al Reglament de Iínies elèctriques aèries d'alta tensió amb relació a 
les edificacions i construccions futures i a la massa d'arbrat.  

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 

 

PARCEL·LA RESULTANT ST09 

Finca Resultant ST09 

Superfície Parcel·la 20,20 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoidal 
i de superfície vint metres i vint decímetres quadrats (20,20m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 3,25m, amb finca 
resultant Q.2 destinada a equipament públic; a l’est, en línia recta de 6,02m, amb el carrer A de nova creació; al sud, 
en línia recta de 3,20m, amb finca resultant V.6 destinada al sistema de zones verdes; i a l’oest,en línia recta de 6,60m 
amb finca resultant Q.2 destinada a equipament públic.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 
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PARCEL·LA RESULTANT ST10 

Finca Resultant ST10 

Superfície Parcel·la 25,07 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-cinc metres i set decímetres quadrats (25,07m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 3,23m, 
amb finca resultant a.21; a l’est, en línia recta de 7,80m, amb el carrer A de nova creació; al sud, en línia recta de 
3,20m, amb finca resultant a.21; i a l’oest, en línia recta de 7,80m amb finca resultant a.21.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 

 

PARCEL·LA RESULTANT ST11 

Finca Resultant ST11 

Superfície Parcel·la 21,12 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-un metres i dotze decímetres quadrats (21,12m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 
3,20m, amb finca resultant a.22; a l’est, en línia recta de 6,60m, amb el carrer A de nova creació; al sud, en línia recta 
de 3,20m, amb finca resultant a.22; i a l’oest, en línia recta de 6,60m amb finca resultant a.22.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 
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PARCEL·LA RESULTANT ST12 

Finca Resultant ST12 

Superfície Parcel·la 25,44 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a serveis tècnics situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
rectangular i de superfície vint-i-cinc metres i quaranta-quatre decímetres quadrats (25,44m2). LLINDA: al nord, en línia 
corba de 7,81m, amb el xamfrà que formen el Camí vell de Granollers i el carrer A de nova creació; a l’est, en línia 
recta de 3,18m, amb la finca resultant a.29; al sud, en línia recta de 7,80m, amb finca resultant a.29; i a l’oest, en línia 
recta de 3,14m amb finca resultant a.29.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, serveis tècnics. 
Tot seguit es descriuen les parcel·les destinades al sistema de d’espais verds de domini públic: 
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PARCEL·LA RESULTANT V1 

Finca Resultant V1 

Superfície Parcel·la 7.918,48 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície set mil nou-cents divuit metres i quaranta-vuit decímetres quadrats (7.918,48m2). LLINDA: al nord, part en línia 
trencada de 90,48m amb la finca resultant Q.1 destinada a equipaments públics, i part, en línia corba de 52,10m, amb 
el carrer A de nova creació; a l’est, en línia de 586,21m, amb la carretera de Granollers a Cardedeu C-251; al sud, en 
línia de 120,97m, amb el vial d’accés a la Ronda nord de Granollers; i a l’oest, part en línia de 29,35m, amb les finques 
168 i 169 del polígon 10 del cadastre de rústica, i part, en línia recta de 543,90m, amb el carrer B de nova creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: 

En quant servitud provinent de la finca aportada núm. 3: 

Gravada com a predi servent, amb una servitud de pas de gasoducte, a favor de “gas Natural SDG, S.A.”; inscrita al 
tom 2268 de l’Arxiu, llibre 129, foli 89, inscripció 5a, de data disset d’abril de mil nou-cents noranta-vuit; en virtut d’acta 
prèvia a l’ocupació de data set de març de mil nou-cents noranta-cinc, acta d’ocupació definitiva de data 2 de maig 
de 1995, i acta de pagament de 13 de gener de 1998; aixecades en l’expedient d’expropiació forçosa, pel 
procediment d’urgència, per a la imposició de servituds i ocupacions necessàries, derivades de les obres compreses en 
el projecte de subministrament de gas natural, tram La Roca del Vallès – Les Franqueses del Vallès, d’acord amb la 
concessió de deu de maig de mil nou-cents seixanta-sis i set de juliol de mil nou-cents vuitanta-sis, assumint la condició 
de beneficiària l’entitat “gas Natural SDG, S.A.”, nova denominació de “Catalana de Gas, S.A.”. La canalització 
penetra a la finca pel seu límit Est, on limita amb la carretera C-251, la travessa de part a part, en direcció Est a Oest, i 
surt pel límit Oest per on limita amb finca de Joan Parera Puig, parcel·la 68, polígon 10. La longitud de la canalització és 
de vint-i-vuit metres, cinquanta-nou lineals. La servitud de pas de gasoducte establida sobre aquesta finca, és 
l'especificada en el projecte aprovat per resolució de 02-11-93, i compren les limitacions que segueixen: a) Servitud de 
pas en una franja de quatre metres d’ample, per la qual correra subterrània la canalització. Aquesta franja es farà servir 
per a la construcci6, vigilància i manteniment, de les instal·lacions i per la col·locació subterrània o a la vista, dels 
mitjans de senyalització adequats. b) Prohibició de fer treballs de cultiu, cavada o altres d’anàlegs a una profunditat 
superior als cinquanta centímetres en la franja de terreny de quatre metres, a la qual fa referència l’apartat a). c) 
Prohibició de plantar arbres o arbustos de tija alta, així com realitzar moviments de terres en la franja de quatre metres a 
que es refereix l’apartat a). d) No es permetrà construir edificacions de qualsevol manera que siguin, de caràcter 
provisional o temporal, ni realitzar cap acte que pugui danyar o pertorbar el bon funcionament, la vigilància, 
conservació i reparació i substitucions necessàries si les hagués de la canalització, els accessoris I els elements auxiliars, 
a una distancia inferior a cinc metres respecte l’eix del traçat de la canalització. e) Lliure accés a les instal·lacions i 
canalitzacions efectuades, del personal i dels elements convenients per poder vigilar, mantenir, reparar o renovar les 
instal·lacions, mitjançant el pagament dels danys que s’ocasionin en cada cas. f) Servitud d’ocupació temporal, durant 
el període d’execució de les obres, d'una franja o pista en que es farà desaparèixer qualsevol obstacle l’amplària 
màxima de la qual serà de 1 a 5 metres, comptats a partir del límit de la franja de quatre metres a que fa referència 
l’apartat a), amb pagament dels danys que s’ocasionin en cada cas. 

En quant servitud provinent de la finca aportada núm. 4: 

Gravada com a predi servent, amb la servitud de pas de gasoducte, constituïda mitjançant actes de prèvia ocupació 
de data 7 de març de 1995, d'ocupació definitiva de data 2 de maig de 1995 i de pagament de data 27 de desembre 
de 1996; inscrita al tom 2351 de l'Arxiu, llibre 157, foli 190, inscripció 3a, de data vuit de maig de mil nou-cents noranta-
set. L’esmentada servitud de pas de gasoducte establida sobre aquesta finca, és l'especificada en el projecte aprovat 
per resolució de 02-11-93, i compren les limitacions que segueixen: a) Servitud de pas en una franja de quatre metres 
d’ample, per la qual correrà subterrània la canalització. Aquesta franja es farà servir per a la construcció, vigilància i 
manteniment, de les instal·lacions i per la col·locació subterrània o a la vista, dels mitjans de senyalització adequats. b) 
Prohibició de fer treballs de cultiu, cavada o altres d’anàlegs a una profunditat superior als cinquanta centímetres en la 
franja de terreny de quatre metres, a la qual fa referència l’apartat a). c) Prohibició de plantar arbres o arbustos de tija 
alta, així com realitzar moviments de terres en la franja de quatre metres a que es refereix l’apartat a). d) No es 
permetrà construir edificacions de qualsevol manera que siguin, de caràcter provisional o temporal, ni realitzar cap 
acte que pugui danyar o pertorbar el bon funcionament, la vigilància, conservació i reparació i substitucions 
necessàries si les hagués de la canalització, els accessoris I els elements auxiliars, a una distancia inferior a cinc metres 
respecte l’eix del traçat de la canalització. e) Lliure accés a les instal·lacions i canalitzacions efectuades, del personal i 
dels elements convenients per poder vigilar, mantenir, reparar o renovar les instal·lacions, mitjançant el pagament dels 
danys que s’ocasionin en cada cas. f) Servitud d’ocupació temporal, durant el període d’execució de les obres, d'una 
franja o pista en que es farà desaparèixer qualsevol obstacle l’amplària màxima de la qual serà de 1 a 5 metres, 
comptats a partir del límit de la franja de quatre metres a que fa referència l’apartat a), amb pagament dels danys 
que s’ocasionin en cada cas. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 
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PARCEL·LA RESULTANT V2 

Finca Resultant V2 

Superfície Parcel·la 15.019,90 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície quinze mil dinou metres i noranta decímetres quadrats (15.019,90m2). LLINDA: al nord, part en línia trencada 
de 222,86m amb les finques 44, 111, 112, 113, 164 i 206 del polígon 10 del cadastre de rústica, i part en línia trencada de 
95,88m mitjançant camí amb les finques 45 i 81 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, part en línia recta de 
63,60m, amb la finca de resultat a.10 i part en línia recta de 58,56m, amb la finca de resultat a.08; al sud, part en línia 
corba de 50,42m i part en línia recta de 1,09m amb el carrer A de nova creació, i part en línia trencada de 61,22m amb 
la finca de resultat a.06, part en línia recta de 50,95m amb la finca de resultat a.05, part en línia recta de 72,60m amb la 
finca de resultat a.02 i part en línia recta de 73,16m amb la finca de resultat a.0; i a l’oest, en línia recta de 30,00m, amb 
la finca resultant Q.1 destinada a equipaments públics.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 

 

PARCEL·LA RESULTANT V3 

Finca Resultant V3 

Superfície Parcel·la 2.325,86 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície dos mil tres-cents vint-i-cinc metres i vuitanta-sis decímetres quadrats (2.325,86m2). LLINDA: al nord, part en 
línia trencada formada per corbes i rectes de 49,99m amb el carrer A de nova creació, i part, en línia corba de 15,68m, 
amb el xanfrà que formen els carrers A i B de nova creació; a l’est, part en línia recta de 8,92m, i part en línia corba de 
55,56m amb el carrer B de nova creació; al sud, en línia recta de 10,87m, amb amb el carrer B de nova creació; i a 
l’oest, en línia recta de 60,00m, amb la finca resultant f.12; dins de l’àmbit ocupat per aquesta finca hi ha inscrit un 
polígon de forma irregular delimitat amb línia trencada de 139,08m corresponent a la finca resultant H.1 destinada al 
sistema hidrològic.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 
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PARCEL·LA RESULTANT V4 

Finca Resultant V4 

Superfície Parcel·la 14.944,42 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície catorze mil nou-cents quaranta-quatre metres i quaranta-dos decímetres quadrats (14.944,42m2). LLINDA: al 
nord, en línia recta de 143,02m, amb les finques 75 i 80 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia de 
123,65m, amb la finca resultant a.12; al sud, part en corba de 9,26m, amb el carrer A de nova creació, part en línia 
trencada de 245,22m amb la finca resultant H.2 destinada al sistema hidrològic, part en línies corbes de 112,34m, amb 
el carrer A de nova creació, i part en corba de 10,32m amb el xanfrà que formen els carrers A i C de nova creació; i a 
l’oest, en línia recta de 115,26m, amb el carrer C de nova creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 

 

PARCEL·LA RESULTANT V5 

Finca Resultant V5 

Superfície Parcel·la 17.078,08 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície disset mil setanta-vuit metres i vuit decímetres quadrats (17.078,08m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 
608,04m part amb el carrer A de nova creació, i part amb la rotonda i el vial de connexió, de nova creació, amb la 
rotonda de la C-251 d’accés a Can Jorn; a l’est, part en línia recta de 20,60m amb finques exteriors al sector del Terme 
municipal de La Roca del Vallès, part en línia trencada de 52,42m amb la finca resultant H.4 destinada al sistema 
hidrològic, part en línia trencada de 239,08m amb finques exteriors al sector del Terme municipal de La Roca del Vallès, 
part en línia trencada de 661,36m amb amb la finca resultant H.3 destinada al sistema hidrològic, i part en línia recta de 
101,35m amb finques exteriors al sector del Terme municipal de La Roca del Vallès; al sud, en línia trencada de 556,67m 
amb la carretera de Granollers a Cardedeu C-251; i a l’oest, línia trencada de 401,81m amb el carrer B de nova 
creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Gravada com a Predi sirvent d’una SERVITUD DE PAS AERI d'energia elèctrica, amb les limitacions descrites a l'article 161 
del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, que comprèn el vol sobre la finca afectada, que es concreta en dues 
franges paral,leles, situades a vint-i-cinc metres dels conductors de la linea eléctrica, amb un total de 49,21 metres 
lineals. Entra per la finca pel seu termenal nord i discorre recte fins arribar al sud, a la part central de la finca surt i torna 
a entrar per travessar el sistema hidròlic situat a l’interior de la zona verda. Comporta dret de pas servitud d'ocupació 
temporal per a la vigilància, conservació i reparació de la linia elèctrica en una frania de 3 m, cornptats 1,5 i 1,5 a cada 
costat del seu eix longitudinal, amb indennnització dels danys i perjudicis que s'originin en cada supòsit i manteniment 
de distancies de seguretat establertes al Reglament de Iínies elèctriques aèries d'alta tensió amb relació a les 
edificacions i construccions futures i a la massa d'arbrat.  

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 
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PARCEL·LA RESULTANT V6 

Finca Resultant V6 

Superfície Parcel·la 5.392,43 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície cinc mil tres-cents noranta-dos metres i quaranta-tres decímetres quadrats (5.392,43m2). LLINDA: al nord, en 
línia trencada de 67,99m amb el camí de Can Beliarda; a l’est, part en corba de 10,66m amb el xamfrà que formen el 
Camí de Can Beliarda i el carrer A de nova creació, part en línia recta de 22,48m, amb el carrer A de nova creació, 
part en línia trencada de 289,53m amb la finca resultant Q.2 destinada a equipaments públics, part en línia recta de 
3,20 amb la finca resultant ST.09 destinada a serveis tècnics, i part en línia trencada de 66,03m amb el carrer A de nova 
creació; al sud, en línia de 128,00m, amb la finca resultant a.19; i a l’oest, en línia trencada de 120,71m, amb les finques 
65 i 266 del polígon 10 del cadastre de rústica.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 

 

PARCEL·LA RESULTANT V7 

Finca Resultant V7 

Superfície Parcel·la 66.975,65 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície seixanta-sis mil nou-cents setanta-cinc metres i seixanta-cinc decímetres quadrats (66.975,65m2). LLINDA: al 
nord, en línia trencada de 134,57m amb la finca resultant a.26; a l’est, part en línia de 85,24m amb el carrer A de nova 
creació, part en línia trencada de 142,50m amb la finca resultant a.25, part en línia trencada de 176,06m amb la finca 
resultant a.24, part en recta de 38,58m amb el carrer A de nova creació, part en línia trencada de 171,92m amb la 
finca resultant H.7 destinada al sistema hidrològic, part en recta de 1,21m amb el carrer A de nova creació, part en línia 
trencada de 165,30m amb la finca resultant a.22, part en línia trencada de 167,11m amb la finca resultant a.21, i part 
en línia trencada de 94,78m amb la finca resultant a.20; al sud, en línia de 174,99m, part amb el carrer A de nova 
creació, part amb la rotonda del Sector N, i part amb el camí de Can Beliarda; i a l’oest, en línia de 862,74m, amb les 
finques 87, 88, 89, 96, 97, 106, 109, 240 i 241 del polígon 8 del cadastre de rústica.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 
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PARCEL·LA RESULTANT V8 

Finca Resultant V8 

Superfície Parcel·la 2.965,97 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat a zones verdes situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de 
superfície dos mil nou-cents seixanta-cinc metres i noranta-set decímetres quadrats (2.965,97m2). LLINDA: al nord, en línia 
trencada de 14,77m amb la finca resultant a.29; a l’est, en línia trencada de 233,90m, amb la carretera de Granollers a 
Cardedeu C-251, part en línia trencada de 22,79m amb la finca resultant H.6 destinada al sistema hidrològic, part en 
línia trencada de 243,25m amb finques exteriors al sector del Terme municipal de La Roca del Vallès, i part en línia 
trencada de 87,27m amb la finca resultant H.5 destinada al sistema hidrològic; al sud, en línia de 62,39m, part amb la 
rotonda de la carretera de Granollers a Cardedeu C-251, part amb el vial de connexió entre rotondes, i part amb la 
rotonda del Sector N; i a l’oest, en línia de 556,32m, part amb la rotonda del Sector N i part amb el carrer A de nova 
creació.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema d’espais lliures i equipaments comunitaris, zones verdes. 

Tot seguit es descriuen les parcel·les destinades al sistema hidrològic de domini públic: 

PARCEL·LA RESULTANT H1 

Finca Resultant H1 

Superfície Parcel·la 369,54 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat al sistema hidrològic situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície tres-cents seixanta-nou metres i cinquanta-quatre decímetres quadrats (369,54m2). LLINDA: al 
nord, en línia recta de 4,14m amb la finca resultant V.3 destinada a zones verdes; a l’est, en línia de 63,42m, amb la 
finca resultant V.3 destinada a zones verdes; al sud, en línia de 5,00m, amb la finca resultant V.3 destinada a zones 
verdes; i a l’oest, en línia recta de 66,52m, amb la finca resultant V.3 destinada a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema hidrològic. 
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PARCEL·LA RESULTANT H2 

Finca Resultant H2 

Superfície Parcel·la 1.039,66 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat al sistema hidrològic situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície mil trenta-nou metres i seixanta-sis decímetres quadrats (1.039,66m2). LLINDA: al nord, en línia 
trencada de 60,41m amb la finca resultant V.4 destinada a zones verdes; a l’est, en línia de 12,09m, amb el carrer A de 
nova creació; al sud, en línia de 103,83m, amb la finca resultant V.4 destinada a zones verdes; i a l’oest, en línia de 
80,97m, amb la finca resultant V.4 destinada a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema hidrològic. 

 

PARCEL·LA RESULTANT H3 

Finca Resultant H3 

Superfície Parcel·la 1.664,32 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat al sistema hidrològic situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície mil sis-cents seixanta-quatre metres i trenta-dos decímetres quadrats (1.664,32m2). LLINDA: al 
nord, en línia de 333,10m amb la finca resultant V.5 destinada a zones verdes; a l’est, en línia de 15,78m, amb finques 
exteriors al sector del Terme municipal de La Roca del Vallès; al sud, en línia de 324,26m, amb la finca resultant V.5 
destinada a zones verdes; i a l’oest, en línia recta de 4,00m, amb la finca resultant V.3 destinada a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Gravada com a Predi sirvent d’una SERVITUD DE PAS AERI d'energia elèctrica, amb les limitacions descrites a l'article 161 
del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, que comprèn el vol sobre la finca afectada, que es concreta en dues 
franges paral,leles, situades a vint-i-cinc metres dels conductors de la linea eléctrica, amb un total de 11,84 metres 
lineals. Entra per la finca pel seu termenal nord i discorre recte fins arribar al sud. Comporta dret de pas servitud 
d'ocupació temporal per a la vigilància, conservació i reparació de la linia elèctrica en una frania de 3 m, cornptats 1,5 
i 1,5 a cada costat del seu eix longitudinal, amb indennnització dels danys i perjudicis que s'originin en cada supòsit i 
manteniment de distancies de seguretat establertes al Reglament de Iínies elèctriques aèries d'alta tensió amb relació a 
les edificacions i construccions futures i a la massa d'arbrat.  

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema hidrològic. 
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PARCEL·LA RESULTANT H4 

Finca Resultant H4 

Superfície Parcel·la 73,63 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat al sistema hidrològic situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície setanta-tres metres i seixanta-tres decímetres quadrats (73,63m2). LLINDA: al nord, en línia recta 
de 3,00m amb la finca resultant V.5 destinada a zones verdes; a l’est, en línia de 18,84m, amb la finca resultant V.5 
destinada a zones verdes; al sud, en línia de 12,22m, amb finques exteriors al sector del Terme municipal de La Roca del 
Vallès; i a l’oest, en línia trencada de 30,58m, amb la finca resultant V.5 destinada a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema hidrològic. 

 

PARCEL·LA RESULTANT H5 

Finca Resultant H5 

Superfície Parcel·la 126,20 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat al sistema hidrològic situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície cent vint-i-sis metres i vint decímetres quadrats (126,20m2). LLINDA: al nord, en línia de 41,90m 
amb la finca resultant V.8 destinada a zones verdes; a l’est, en línia de 5,93m, amb finques exteriors al sector del Terme 
municipal de La Roca del Vallès; al sud, en línia de 41,23m, amb la finca resultant V.8 destinada a zones verdes; i a 
l’oest, en línia recta de 4,14m, amb la finca resultant V.8 destinada a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema hidrològic. 
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PARCEL·LA RESULTANT H6 

Finca Resultant H6 

Superfície Parcel·la 12,54 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat al sistema hidrològic situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície dotze metres i cinquanta-quatre decímetres quadrats (12,54m2). LLINDA: al nord, en línia de 
1,73m amb la finca resultant V.8 destinada a zones verdes; a l’est, en línia de 19,86m, amb finques exteriors al sector del 
Terme municipal de La Roca del Vallès; i a l’oest, en línia recta de 21,06m, amb la finca resultant V.8 destinada a zones 
verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema hidrològic. 

 

PARCEL·LA RESULTANT H7 

Finca Resultant H7 

Superfície Parcel·la 167,54 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar destinat al sistema hidrològic situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma 
irregular i de superfície cent seixanta-set metres i cinquanta-quatre decímetres quadrats (167,54m2). LLINDA: al nord, en 
línia recta de 83,33m amb la finca resultant V.7 destinada a zones verdes; a l’est, en línia de 2,38m, amb el carrer A de 
nova creació; al sud, en línia de 84,21m, amb la finca resultant V.7 destinada a zones verdes; i a l’oest, en línia recta de 
2,00m, amb la finca resultant V.7 destinada a zones verdes.” 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema hidrològic.
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Finalment es descriu la finca destinada a vial de domini i ús públic, d’acord amb l’ordenació fixada al planejament 
derivat: 

PARCEL·LA RESULTANT Vialitat 

Finca Resultant Vialitat 

Superfície Parcel·la 52.249,97 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Terrenys destinat al sistema viari situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i 
de superfície cinquanta-dos mil dos-cents quaranta-nou metres i noranta-set decímetres quadrats (52.249,97m2) 
distribuïts segons resulta de la documentació gràfica del Pla Parcial del Sector N. LLINDA: enfronta i dóna accés a la 
totalitat de les finques resultants. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament com a sistema viari. 

 

Les Franqueses del Vallès, setembre de 2016. 

 

 

 

L’arquitecte, Carles Torres Hidalgo. 
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ANNEX I. PLÀNOLS. 
 
S’adjunta llistat dels plànols que componen la documentació gràfica del present projecte: 
 

R01 Situació i emplaçament E: 1/5.000 

R02 Fotoplànol i cartografia. E: 1/2.500 

R03a Topografia (tram 1). E: 1/2.000 

R03b Topografia (tram 2). E: 1/2.000 

R04a Planejament vigent (tram 1). E: 1/1.000 

R04b Planejament vigent (tram 2). E: 1/1.000 

R04c Planejament vigent (tram 3). E: 1/1.000 

R04d Planejament vigent (tram 4). E: 1/1.000 

R05a Finques aportades (tram 1). E: 1/1.000 

R05b Finques aportades (tram 2). E: 1/1.000 

R05c Finques aportades (tram 3). E: 1/1.000 

R05d Finques aportades (tram 4). E: 1/1.000 

R06a Finques resultants (tram 1). E: 1/1.000 

R06b Finques resultants (tram 2). E: 1/1.000 

R06c Finques resultants (tram 3). E: 1/1.000 

R06d Finques resultants (tram 4). E: 1/1.000 

R07a Superposició: finques inicials - resultants (tram 1). E: 1/1.000 

R07b Superposició: finques inicials - resultants (tram 2). E: 1/1.000 

R07c Superposició: finques inicials - resultants (tram 3). E: 1/1.000 

R07d Superposició: finques inicials - resultants (tram 4). E: 1/1.000 

 
 

Les Franqueses del Vallès, setembre de 2016. 

 

 

 

L’arquitecte, Carles Torres Hidalgo. 
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ANNEX II. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS INCOMPATIBLES. 
 

Els elements urbanístics que resulten modificats, com tanques de límits de parcel·les, traces de carrers, 
moviments de terres, etc, quedaran valorats al corresponent projecte d’urbanització, ja que es 
contemplen com obres pròpies de l’acte urbanitzador. 

Aquest apartat conté la valoració de les edificacions, instal·lacions i d’altres, que resulten incompatibles 
amb el planejament, i que cal extingir. 

A continuació és fa la descripció dels elements per cadascuna de les finques aportades que els contenen 
o en correspondència a l’interessat del dret. 

 

Finca aportada núm. 05, Maria Miguel y José Pérez 

a) Cobert per magatzem. 
Naus per a magatzem de forma irregular adossada a la edificació principal amb una superficie 
en conjunt de 66,53m2, segons les dades que figuren al cadastre de rústica, l’any de construcció 
de l’edificació principal data del 1960, considerarem, per tant, una antiguitat de 35 anys sobre els 
35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta 
d’una edificació al 100% de la seva vida útil amb un estat de conservació qualsevol, per tant, li 
correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial sense els acabats i les instal·lacions pròpies de 
l’ús, així tenim un cost de 393,22€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 393,22 – (393,22 – 39,32) x 1,0000 = 39,32€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 39,32€/m2 x 66,53m2 = 2.615,96€ 

b) Construcció ocupada per els serveis. 
Construcció de planta baixa de forma rectangular adossada a la edificació principal amb una 
superficie en conjunt de 34,74m2, segons les dades que figuren al cadastre de rústica, l’any de 
construcció de l’edificació principal data del 1960, considerarem, per tant, una antiguitat de 35 
anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del 
RVLS, es tracta d’una edificació al 100% de la seva vida útil amb un estat de conservació 
qualsevol, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial, així tenim un cost de 470,70€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 470,70 – (470,70 – 47,07) x 1,0000 = 47,07€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 47,07€/m2 x 34,74m2 = 1.635,21€ 

 

Finca aportada núm. 06, Can Pujadas, S.L. 

a) Magatzem agrícola. 
Naus per a magatzem de forma irregular adossada a la edificació principal amb una superficie 
en conjunt de 280,28m2, segons les dades que figuren al cadastre de rústica, l’any de construcció 
de l’edificació principal data del 1964, considerarem, per tant, una antiguitat de 35 anys sobre els 
35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta 
d’una edificació al 100% de la seva vida útil amb un estat de conservació qualsevol, per tant, li 
correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial sense els acabats i les instal·lacions pròpies de 
l’ús, així tenim un cost de 393,22€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 393,22 – (393,22 – 39,32) x 1,0000 = 39,32€/m2. 
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Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 39,32€/m2 x 280,28m2 = 11.020,61€ 

b) Magatzem agrícola. 
Magatzem de 3,57 x 5,39m (19,24m2 de superfície), segons les dades que figuren al cadastre de 
rústica, l’any de construcció de l’edificació principal data del 1964, tot i que en les fotografies 
aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya només 
és visible d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una antiguitat de 20 anys sobre els 35 anys de 
vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una 
edificació al 57% de la seva vida útil amb un estat de conservació regular, per tant, li correspon un 
coeficient corrector, β=0,5303. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial sense els acabats i les instal·lacions pròpies de 
l’ús, així tenim un cost de 393,22€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 393,22 – (393,22 – 39,32) x 0,5303 = 205,55€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 205,55€/m2 x 19,24m2 = 3.954,78€ 

c) Cobert agrícola. 
Magatzem de 9,88 x 5,00m (49,40m2 de superfície), segons les dades que figuren al cadastre de 
rústica, l’any de construcció de l’edificació principal data del 1964, tot i que en les fotografies 
aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya només 
és visible d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una antiguitat de 20 anys sobre els 35 anys de 
vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una 
edificació al 57% de la seva vida útil amb un estat de conservació regular, per tant, li correspon un 
coeficient corrector, β=0,5303. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 80€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 80,00 – (80,00 – 8,00) x 0, 6727 = 31,57€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 31,57€/m2 x 49,40m2 = 1.559,56€ 

d) Cobert agrícola. 
Magatzem de 3,34 x 6,16m (20,57m2 de superfície), segons les dades que figuren al cadastre de 
rústica, l’any de construcció de l’edificació principal data del 1964, tot i que en les fotografies 
aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya només 
és visible d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una antiguitat de 20 anys sobre els 35 anys de 
vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una 
edificació al 57% de la seva vida útil amb un estat de conservació regular, per tant, li correspon un 
coeficient corrector, β=0,5303. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 80€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 80,00 – (80,00 – 8,00) x 0, 6727 = 31,57€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 31,57€/m2 x 20,57m2 = 649,53€ 

e) Hivernacle. 
Hivernacle de polietilè amb estructura metàl·lica de 16,26 x 5,04m (81,95m2 de superfície), segons 
les dades que figuren al cadastre de rústica, l’any de construcció de l’edificació principal data 
del 1964, tot i que en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya només és visible d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una 
antiguitat de 20 anys sobre els 30 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa 
l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 67% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació regular, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,6255. 
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Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 42,00€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 42,00 – (42,00 – 4,20) x 0,6255 = 18,36€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 18,36€/m2 x 81,95m2 = 1.504,60€ 

f) Dipòsit – bassa de formigó. 
Bassa amb murs de formigó de 7 x 3,5m (24,5m2 de superfície) i d’un metre de fondaria, segons les 
dades que figuren al cadastre de rústica, l’any de construcció de l’edificació principal data del 
1964, tot i que en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya només és visible d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una antiguitat de 
20 anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del 
RVLS, es tracta d’una edificació al 57% de la seva vida útil amb un estat de conservació regular, 
per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,5303. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 90,00€/m3. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 90 – (90 – 9) x 0,5303 = 47,05€/m3. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 47,05€/m3 x 24,5m3 = 1.152,62€ 

g) Pou. 
Pou d’extracció d’aigua del subsòl, que suposem alimenta la bassa, no tenim més dades del 
element, i suposem que es tracta d’un pou sense revestir amb una fondaria aproximada de 10m. 
No es pot verificar l’antiguitat del mateix però es verifica de la informació gràfica del web del ICC 
que al 1956 ja existia en la peça de terreny que configura la finca aportada una plantació 
d’arbres, amb el que es pot suposar que l’existència del pou permetia el rec d’aquesta plantació. 
Considerarem, per tant, una antiguitat de 58 anys sobre els 75 anys de vida útil que fixa l’annex III 
del RVLS. Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 77% de la seva vida útil 
amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,6815. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 280,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 280 – (280 – 28) x 0,6815 = 108,26€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 108,26€/m x 10m = 1.082,62€ Pou. 

h) Pou. 
Pou d’extracció d’aigua del subsòl, que suposem alimenta la bassa, no tenim més dades del 
element, i suposem que es tracta d’un pou sense revestir amb una fondaria aproximada de 10m. 
No es pot verificar l’antiguitat del mateix però es verifica de la informació gràfica del web del ICC 
que al 1956 ja existia en la peça de terreny que configura la finca aportada una plantació 
d’arbres, amb el que es pot suposar que l’existència del pou permetia el rec d’aquesta plantació. 
Considerarem, per tant, una antiguitat de 58 anys sobre els 75 anys de vida útil que fixa l’annex III 
del RVLS. Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 77% de la seva vida útil 
amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,6815. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 280,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 280 – (280 – 28) x 0,6815 = 108,26€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 108,26€/m x 10m = 1.082,62€ Pou. 
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i) Pou. 
Pou d’extracció d’aigua del subsòl, que suposem alimenta la bassa, no tenim més dades del 
element, i suposem que es tracta d’un pou sense revestir amb una fondaria aproximada de 10m. 
No es pot verificar l’antiguitat del mateix però es verifica de la informació gràfica del web del ICC 
que al 1956 ja existia en la peça de terreny que configura la finca aportada una plantació 
d’arbres, amb el que es pot suposar que l’existència del pou permetia el rec d’aquesta plantació. 
Considerarem, per tant, una antiguitat de 58 anys sobre els 75 anys de vida útil que fixa l’annex III 
del RVLS. Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 77% de la seva vida útil 
amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,6815. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 280,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 280 – (280 – 28) x 0,6815 = 108,26€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 108,26€/m x 10m = 1.082,62€ 

j) Terrenys ocupats/al servei de construccions rústiques. 
Es considera en aquest apartat la zona de terreny al servei de les edificacions rústiques que té la 
finca, i en conseqüència, la pèrdua d’aquest terreny al servei dels edificis també es valora com un 
bé a extingir. No es considera aquesta zona com a una edificació i/o instal·lació, i per tant no 
n’obtenim un coeficient corrector de l’estat o la conservació, i per tant es realitza una valoració 
directe. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció, terrenys ocupats/al servei de construccions rústiques lluny del nucli, adjudica un 
valor de 5,25€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de terrenys afectada, 5,25€/m2 x 2.533,80m2 = 13.302,45€ 

k) Plantació d’oliveres. 
A la zona nord-est de la finca, hi ha una petita plantació d’oliveres, en les fotografies aèries 
històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya només és 
visible d’ençà el 2004. 
Donada la poca entitat de la plantació, no es pot considerar que conformi una explotació 
agrícola suficient per a realitzar la valoració segons el mètode de capitalització de la renda 
indicat al punt 4.1.2 d’aquesta memòria, per tant es valora la reposició de l’arbrat. 
Per establir el valor de reposició de la plantació, fem servir les dades de preu de mercat d’aquest 
tipus d’arbres, que segons la seva dimensió tenen un preu diferent. S’ha valorat la reposició 
directe de les unitats d’arbres sense tenir en compte l’antiguetat. 
Arbre de copa ø2,5m 600€/ut. 21 unitats 12.600,- 
Arbre de copa ø1,2m 350€/ut. 12 unitats 4.200,- 
Arbres més joves 200€/ut. 7 unitats 1.400,- 
  TOTAL 18.200,- 

l) Enderroc edificació residencial 
Per tal de materialitzar el dret resultant del planejament es fa necessari l’enderroc de la edificació 
no concordant amb els usos fixats per aquest, així s’indica en sentencies anteriors respecte de 
problemas similars, el projecte d’urbanització no se’n fa càrrec de l’enderroc, ja que el propietari 
també te el dret de continuar utilitzant l’actual edifici, per tant, es procedeix a valorar el cost 
d’execució material de les obres d’enderroc d’aquesta edificació. 
L’edifici es tracta d’una construcción d’obra de fàbrica amb teulada inclinada, composada per 
una planta baixa d’uns 110m2, i una planta primera de 110m2 de superficie aproximada, aplicant 
una alçada promig de 3,5m per planta, obtenim un volum de 770m3. 
A la base de dades de l’Institut de Tecnologia de Catalunya, hi trobem la seguent partida per a 
enderroc d’edificacions, “Codi E211169A”, amb la següent descripció: “Enderroc d'edificació 
aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de 
fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de 
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residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre 
camió o contenidor”, la base de dades atorga a aquesta partida un preu de 9,45€/m3. 
Pel que fa al transport de la runa a l’abocador, tenim, “Codi E2R54267”, amb la següent 
descripció: “Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t 
i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km”, la 
base de dades atorga a aquesta partida un preu de 4,89€/m3. 
De l’aplicació d’aquests valors, n’obtenim: 
Enderroc, 770m3 x 9,45€/m3 = 7.276,50€, per al transport tenim en compte un esponjament de la 
runa d’un 25%, que dona lloc a 926,50m3 x 4,89€/m3 = 4.706,63€ 
Sobre el valor d’execució de l’obra apliquen un 11% adicional en concepte de projectes tècnics i 
autoritzacions administratives, del que tenim: 7.276,50€ x 11% = 800,42€ 
En total resulta un import de, 7.276,50€ + 4.706,63€ + 800,42€ = 12.783,55€ 

 

Finca aportada núm. 07, Batlle & Bigas, S.L. 
Coberts agrícoles destinades a aviram i animals de corral amb 472m2 de superfície, en les fotografies 
aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya son visibles 
d’ençà el 1986, considerarem, per tant, una antiguitat de 28 anys sobre els 30 anys de vida útil que fixa 
l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 93% de la seva vida 
útil amb un estat de conservació ruinos, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de la 
Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del magatzem 
al de la construcció d’una nau industrial sense els acabats i les instal·lacions pròpies de l’ús i part dels 
tancaments, així tenim un cost de 360,82€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 360,82 – (360,82 – 36,08) x 1,0000 = 36,08€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 36,08€/m2 x 472m2 = 17.029,76€ 

 

Finca aportada núm. 13, Vallderiolf, S.A. 

a) Antiga granja. 
L’edifici es trata d’una nau coberta destinada a granja amb unes dimensions de 32,40 x 24,10m 
(780,84m2 de superfície), en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya son visibles d’ençà el 1986, considerarem, per tant, una 
antiguitat de 28 anys sobre els 30 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa 
l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 93% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació regular, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,9128. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial sense els acabats i les instal·lacions pròpies de 
l’ús i part dels tancaments, així tenim un cost de 360,82€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 360,82 – (360,82 – 36,08) x 0,9128 = 64,39€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 64,39€/m2 x 780,84m2 = 50.278,29€ 

b) Enderroc Casa de pagès. 
Per tal de materialitzar el dret resultant del planejament es fa necessari l’enderroc de la edificació 
no concordant amb els usos fixats per aquest, així s’indica en sentencies anteriors respecte de 
problemas similars, el projecte d’urbanització no se’n fa càrrec de l’enderroc, ja que el propietari 
també te el dret de continuar utilitzant l’actual edifici, per tant, es procedeix a valorar el cost 
d’execució material de les obres d’enderroc d’aquesta edificació. 
L’edifici es tracta d’una construcció d’obra de fàbrica amb teulada inclinada, composada per 
diversos cossos en planta baixa d’uns 330m2, i una planta primera de 170m2 de superficie 
aproximada, aplicant una alçada promig de 3,5m per planta, obtenim un volum de 1.750m3. 
A la base de dades de l’Institut de Tecnologia de Catalunya, hi trobem la seguent partida per a 
enderroc d’edificacions, “Codi E211169A”, amb la següent descripció: “Enderroc d'edificació 
aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de 
fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de 
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residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre 
camió o contenidor”, la base de dades atorga a aquesta partida un preu de 9,45€/m3. 
Pel que fa al transport de la runa a l’abocador, tenim, “Codi E2R54267”, amb la següent 
descripció: “Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t 
i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km”, la 
base de dades atorga a aquesta partida un preu de 4,89€/m3. 
De l’aplicació d’aquests valors, n’obtenim: 
Enderroc, 1.750m3 x 9,45€/m3 = 16.537,50€, per al transport tenim en compte un esponjament de la 
runa d’un 25%, que dona lloc a 2.187,50m3 x 4,89€/m3 = 10.696,88€ 
Sobre el valor d’execució de l’obra apliquen un 11% adicional en concepte de projectes tècnics i 
autoritzacions administratives, del que tenim: 16.537,50€ x 11% = 1.819,13€ 
En total resulta un import de, 16.537,50€ + 10.696,88€ + 1.819,13€ = 29.053,51€ 
 

Finca aportada núm. 14, Pere Barrachina Jubany 

b) Cobert sense tancaments. 
Coberts destinat a l’emmagatzematge de vehícles amb unes dimensions de 37,70 x 14,30m 
(539,11m2 de superfície), en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya son visibles d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una 
antiguitat de 20 anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa 
l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 57% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,4475. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 80€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 80,00 – (80,00 – 8) x 0,4475 = 47,78€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 47,78€/m2 x 539,11m2 = 25.758,67€ 

c) Caseta vigilant. 
Caseta prefabricada metàl·lica de dues plantes amb unes dimensions de 9,90 x 4,85m (96,03m2 
de superfície), en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya son visibles d’ençà el 2000, considerarem, per tant, una antiguitat de 14 
anys sobre els 30 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del 
RVLS, es tracta d’una edificació al 46% de la seva vida útil amb un estat de conservació normal, 
per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,3358. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial, així tenim un cost de 470,70€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 470,70 – (470,70 – 47,07) x 0,3358 = 328,45€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 328,45€/m2 x 96,03m2 = 31.540,58€ 

 

Finca aportada núm. 14, Pere Barrachina Jubany 

c) Cobert sense tancaments. 
Coberts destinat a l’emmagatzematge de vehícles amb unes dimensions de 37,70 x 14,30m 
(539,11m2 de superfície), en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya son visibles d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una 
antiguitat de 20 anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa 
l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 57% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,4475. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 80€/m2. 
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Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 80,00 – (80,00 – 8) x 0,4475 = 47,78€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 47,78€/m2 x 539,11m2 = 25.758,67€ 

d) Caseta vigilant. 
Caseta prefabricada metàl·lica de dues plantes amb unes dimensions de 9,90 x 4,85m (96,03m2 
de superfície), en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya son visibles d’ençà el 2000, considerarem, per tant, una antiguitat de 14 
anys sobre els 30 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del 
RVLS, es tracta d’una edificació al 46% de la seva vida útil amb un estat de conservació normal, 
per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,3358. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial, així tenim un cost de 470,70€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 470,70 – (470,70 – 47,07) x 0,3358 = 328,45€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 328,45€/m2 x 96,03m2 = 31.540,58€ 

e) Pati pavimentat. 
Pati pavimentat, en aquest cas es fa la valoració de la part del pati que quedarà fora de la finca 
adjudicada posteriorment, al que corresponen 6.569,75m2 de superfície, en les fotografies aèries 
històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es visible 
aquest element d’ençà el 2005, considerarem, per tant, una antiguitat de 9 anys sobre els 40 anys 
de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una 
edificació al 22% de la seva vida útil amb un estat de conservació regular, per tant, li correspon un 
coeficient corrector, β=0,2641. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 20,00€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 20,00 – (20,00 – 2) x 0,2641 = 15,25€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 15,25€/m2 x 6.569,75m2 = 100.163,72€ 

f) Tancament perimetral. 
El tancament perimetral està composat per dos elements, per una banda la tanca perimetral 
formada per reixat metàl·lic d’acer galvanitzat mitjançant malla de simple torsió de 2m d’alçada i 
muntants de suport, i per altre banda en algunes zones el tancament està complementat per 
elements vegetals de xipresos d’alçada variable. 
En aquest cas es fa la valoració de tot el tancament, tant el que quedarà fora de la finca 
adjudicada posteriorment com el que queda dintre, doncs aquesta tanca quedarà inoperativa 
degut a la seva posición al mig de la nova parcel·la. 
En primer lloc es calcula l’import corresponent al filat metàl·lic que envolta la finca amb una 
longitud total de 390,60m, en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya es visible aquest element d’ençà el 1994, tot i que és posible 
que sigui anterior, considerarem, per tant, una antiguitat de 20 anys sobre els 20 anys de vida útil 
que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 
100% de la seva vida útil amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient 
corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de l’element, fem servir les dades que figuren al Banc de preus 
BEDEC de l’Institut de Tecnologia de Catalunya, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus de 
construcció aplica un módul de 19,30€/m en cost directe d’execució, on aplicant l’increment de 
realització de l’obra per contracte més els conceptes d’honoraris tècnics i autoritzacions 
administratives tenim un valor de 25,26€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 25,26 – (25,26 – 2,53) x 1,0000 = 2,53€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 2,53€/m x 390,60m = 988,22€ 
En segon lloc es calcula l’import corresponent a la part on es complementa la tanca amb els 
elements vegetals (xipresos) amb una longitud de 174m, en les fotografies aèries històriques 
publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es visible aquest element 
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d’ençà el 2000, considerarem, per tant, una antiguitat de 14 anys sobre els 40 anys de vida útil 
que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una instal·lació al 
35% de la seva vida útil amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient 
corrector, β=0,2363. 
Per establir el valor de reposició de l’element, fem servir les dades que figuren al Banc de preus 
BEDEC de l’Institut de Tecnologia de Catalunya, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus de 
plantació d’arbrat aplica un módul de 47,58€/ut en cost directe d’execució, on aplicant 
l’increment de realització de l’obra per contracte més els conceptes d’honoraris tècnics i 
autoritzacions administratives tenim un valor de 62,28€/ut. Cal afegir, que aproximadament hi ha 
un arbre cada quatre metres, així tenim sobre el tram considerat uns 45 arbres. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 62,28 – (62,28 – 6,23) x 0,2363 = 49,03€/ut. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 49,03€/ut x 45ut = 2.206,35€ 
En conjunt, la valoració global per el tancament perimetral de la finca ascendeix a 3.194,57€ 

g) Pou. 
Pou d’extracció d’aigua del subsòl, amb un diàmetre interior de 100cm. Es tracta d’un pou revestit 
d’obra de fàbrica amb una fondaria de 12m. No es pot verificar l’antiguitat del mateix, en les 
fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya no és visible. Considerarem, en aquest cas, una antiguitat corresponent a la data de la 
compra del terreny, segons s’informa el propietari el 1.988, per tant de 26 anys sobre els 75 anys de 
vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 
35% de la seva vida útil amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient 
corrector, β=0,2363. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 500,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 500 – (500 – 50) x 0,2363 = 393,66€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la fondaria del pou, tenim, 393,66€/m x 12m = 4.723,98€ 

 

Finca aportada núm. 14, Desguaces 13. 

S’aplicarà el mètode de Capitalització de la renda real o potencial en les explotacions comercials, 
industrials i de serveis en sòl rural, d’acord a l’article 15 del RVLS, mitjançant la capitalització de les rendes 
d'explotació al tipus de capitalització en sòl rural corregit, segons el risc de cada activitat. 

El concepte que és valora, és el de la reducció de la superfície de l’activitat, i per tant, la renda que s’ha 
estimat en el càlcul es correspon a la pèrdua de renda que significa aquesta reducció de superfície, no a 
la renda total que produeix l’activitat. En qualsevol cas, caldria que per part de la Mercantil que gestiona 
la explotació s’aportéssin les dades reals de la renda aconseguida els darrers anys per tal de 
validar/verificar aquesta valoració. 
El valor de la pèrdua de la renda que s’ha estimat és de Ri=35.100,- Euros/any. 
El tipus de capitalització r3, és igual al tipus fixat a l’article 12 del RVLS (r1=0,828), que és el fixat per el Banc 
d’Espanya per al rendiment intern del deute públic en el mercat secundari entre 2 i 6 anys, ja que s’ha 
considerat que el coeficient corrector de risc de la operació és la unitat (1) degut a que la activitat està 
en funcionament. 
Aplicant el procediment descrit a l’article 15 del RVLS, tenim: 
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El valor resultant és de, V = 42.391,29€ 

 

Finca aportada núm. 21, Oscar Creix Navarro i Juan Carlos Creix Navarro. 

a) Instal·lació annexa a l’edificació. 
Treballs consistents en el desmuntatge de l’actual instal·lació d’aire forçat al cap de la façana 
sud de la nau industrial, per a la seva posterior rectificació i instal·lació a la coberta de la nau, 
desplaçada cap a l’oest per a que no quedi afectada per les noves alineacions previstes per el 
planejament, sent de qualitat mitja, i trobant-se en un bon estat de conservació i manteniment. 
Inclosos les despeses generals, honoraris tècnics i llicències municipals. 
S’estableix un valor de, V = 3.586,-€ 

b) Pou. 
Pou d’extracció d’aigua del subsòl, no tenim més dades del element a part de que es troba fora 
de la finca aportada i queda, per tant, fora de la finca adjudicada posteriorment. Suposem que 
es tracta d’un pou sense revestir amb una fondaria aproximada de 10m. No es pot verificar 
l’antiguitat del mateix però en el web del cadastre indica que l’edificació principal de la finca 
data del 1956, amb el que es pot suposar que l’existència del pou permetia el rec d’aquesta 
plantació. Considerarem, per tant, una antiguitat de 58 anys sobre els 75 anys de vida útil que fixa 
l’annex III del RVLS. Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 77% de la seva 
vida útil amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, 
β=0,6815. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 280,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 280 – (280 – 28) x 0,6815 = 108,26€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 108,26€/m x 10m = 1.082,62€ 

 

Finca aportada núm. 26, Invertrasa, SA. 

La valoració consisteix en la extinció d’una part de l’edificació present a la finca, l’edifici es composa de 
quatre naus pràcticament iguals, de les quals els dos pòrtics situats més al nord oest queden fora de la 
finca adjudicada, el mateix passa amb una part del cobert situat a la part posterior de l’edificació. 

S’afegueix a la valoració la construcció d’una façana per tancar la cara descoberta que li restarà a 
l’edifici, de manera que es pugui continuar utilitzant com fins ara. 

a) Nau 
Nau Industrial amb unes dimensions de 40,04 x 54,23m (2.171,37m2 de superfície), en el web del 
cadastre indica que l’edificació principal situada a la finca data del 1978, considerarem, per tant, 
una antiguitat de 36 anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que 
fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 103% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de la 
Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, on s’indica que el cost de construcció 
d’una nau industrial és de 470,70€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 470,70 – (470,70– 47,07) x 1,0000 = 47,07€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 47,07€/m2 x 2.171,37m2 = 102.206,39€ 

b) Cobert per a molls posterior. 
Marquesina metàl·lica, en voladiu de forma rectangular adossada a la edificació principal amb 
una superficie afectada de 254,65m2 (33,64 x 7,57m), segons les dades que figuren al cadastre de 
rústica, l’any de construcció de l’edificació principal data del 1978, considerarem, per tant, una 
antiguitat de 36 anys sobre els 30 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa 
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l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 120% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 80€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 80,00 – (80,00 – 8,00) x 1,000 = 8,00€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 8,00€/m2 x 254,65m2 = 2.037,20€ 

c) Mur de tancament per façana 
Per tal de mantenir les naus restants dins la finca que s’adjucida, es necessari contruir una nova 
façana en la zona on s’hauràn enderrocar les naus adossades que queden fora de la finca 
resultant 
Per establir el valor de reposició de l’element, fem servir les dades que figuren al Banc de preus 
BEDEC de l’Institut de Tecnologia de Catalunya, per a l’any 2015, on tenim la partida amb el codi 
“E635E414” per a la següent descripció “Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer 
i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior nervada color blanc, 
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, 
per a façanes, col·locat en posició vertical” amb un preu de 30,77€/m2. Cal afegir, la repercussió 
de la subestructura necessària per a sustentar aquesta façana, que s’estima en un increment de 
uns 5,-€/m2, per tant el preu total de construcció de la façana es considerarà a efectes de la 
present valoració de 35,77€/m2. 
Construcció de façana amb una superfície corresponent de, 54,23m x 6,20m = 336,23m2, que 
dona lloc a 336,23m3 x 35,77€/m3 = 12.026,95€ 
Sobre el valor d’execució de l’obra apliquen un 11% adicional en concepte de projectes tècnics i 
autoritzacions administratives, del que tenim: 12.026,95€ x 11% = 13.349,91€ 

 

Finca aportada núm. 28, Francisco Aguilera Codina, Maria Aguilera Codina i Vinya Bruguer, S.L. 

a) Estable 
Construcció per a estable sense climatitzar amb unes dimensions de 9,20 x 4,10m (37,72m2 de 
superfície), en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya son visibles d’ençà el 1986, considerarem, per tant, una antiguitat de 28 
anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del 
RVLS, es tracta d’una edificació al 93% de la seva vida útil amb un estat de conservació regular, 
per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,9128. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 125€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 125,00 – (125,00 – 12,50) x 0,9128 = 22,31€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 22,31€/m2 x 37,72m2 = 841,53€ 

b) Cobert sense tancaments. 
Coberts amb unes dimensions de 8,0 x 3,8m (30,40m2 de superfície), en les fotografies aèries 
històriques publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya son visibles 
d’ençà el 2000, considerarem, per tant, una antiguitat de 14 anys sobre els 30 anys de vida útil 
que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 47% 
de la seva vida útil amb un estat de conservació deficient, per tant, li correspon un coeficient 
corrector, β=0,6727. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció aplica un módul de 80€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
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V = VR - (VR - VF) x β = 80,00 – (80,00 – 8,00) x 0, 6727 = 31,57€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 31,57€/m2 x 30,40m2 = 959,59€ 

c) Terrenys ocupats/al servei de construccions rústiques. 
Es considera en aquest apartat la zona de terreny al servei de les edificacions rústiques que té la 
finca, i en conseqüència, la pèrdua d’aquest terreny al servei dels edificis també es valora com un 
bé a extingir. No es considera aquesta zona com a una edificació i/o instal·lació, i per tant no 
n’obtenim un coeficient corrector de l’estat o la conservació, i per tant es realitza una valoració 
directe. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció, terrenys ocupats/al servei de construccions rústiques lluny del nucli, adjudica un 
valor de 5,25€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de terrenys afectada, 5,25€/m2 x 1.897,59m2 = 9.962,35€ 

d) Enderroc Casa de pagès. 
Per tal de materialitzar el dret resultant del planejament es fa necessari l’enderroc de la edificació 
no concordant amb els usos fixats per aquest, així s’indica en sentencies anteriors respecte de 
problemas similars, el projecte d’urbanització no se’n fa càrrec de l’enderroc, ja que el propietari 
també te el dret de continuar utilitzant l’actual edifici, per tant, es procedeix a valorar el cost 
d’execució material de les obres d’enderroc d’aquesta edificació. 
L’edifici es tracta d’una construcció d’obra de fàbrica amb teulada inclinada, composada per 
diversos cossos en planta baixa d’uns 220m2, i una planta primera de 120m2 de superficie 
aproximada, aplicant una alçada promig de 3,5m per planta, obtenim un volum de 1.190m3. 
A la base de dades de l’Institut de Tecnologia de Catalunya, hi trobem la seguent partida per a 
enderroc d’edificacions, “Codi E211169A”, amb la següent descripció: “Enderroc d'edificació 
aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de 
fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de 
residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre 
camió o contenidor”, la base de dades atorga a aquesta partida un preu de 9,45€/m3. 
Pel que fa al transport de la runa a l’abocador, tenim, “Codi E2R54267”, amb la següent 
descripció: “Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t 
i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km”, la 
base de dades atorga a aquesta partida un preu de 4,89€/m3. 
De l’aplicació d’aquests valors, n’obtenim: 
Enderroc, 1.190m3 x 9,45€/m3 = 11.245,50€, per al transport tenim en compte un esponjament de la 
runa d’un 25%, que dona lloc a 1.487,50m3 x 4,89€/m3 = 7.273,88€ 
Sobre el valor d’execució de l’obra apliquen un 11% adicional en concepte de projectes tècnics i 
autoritzacions administratives, del que tenim: 11.245,50€ x 11% = 1.237,01€ 
En total resulta un import de, 11.245,50€ + 7.273,88€ + 1.237,01€ = 19.756,39€ 

 

Finca aportada núm. 29, Francisco Bosch plana 

a) Pou i les seves instal·lacions de captació d’aigua soterrania 
Pou d’extracció d’aigua del subsòl, amb un diàmetre interior de 120cm i 135 de diàmetre exterior. 
Es tracta d’un pou revestit d’obra de fàbrica amb una fondaria d’11m, segons informa el 
propietari el pou està provist amb dues mines de 4,50m i 5m de longitud respectivament que 
tenen una alçada de 1,10m. El pou es complementa amb un conducte soterrat realitzat amb 
obra de fàbrica que el connecta amb la bassa per a guardar l’aigua, que té una alçada de 
1,10m. No es pot verificar l’antiguitat del mateix però en les fotografies aèries històriques 
publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és visible d’ençà les 
primeres publicades el 1945, amb el que es pot suposar que l’existència del pou ha de ser anterior. 
Considerarem, per tant, una antiguitat de 70 anys sobre els 75 anys de vida útil que fixa l’annex III 
del RVLS. Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 93% de la seva vida útil 
amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,8975. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
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comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 500,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 500 – (500 – 50) x 0,8975 = 96,125€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la fondaria del pou afegint la longitud de les mines que es consideren 
part del sistema de captació d’aigua, i afegint la longitud de la canonada soterrada de fàbrica 
que connecta el pou amb la bassa existent, tenim, 96,125€/m x 26,5m = 2.547,31€ 

b) Bassa 
Bassa circular realitzada amb murs de fàbrica de maó massis arrebossada interiorment de 7,35m 
de diàmetre (23,09m2 de superfície) i d’1,20m de fondaria, segons les fotografies aèries històriques 
publicades al lloc web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya només és visible d’ençà el 
1994, considerarem, per tant, una antiguitat de 20 anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa 
l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 57% de la 
seva vida útil amb un estat de conservació regular, per tant, li correspon un coeficient corrector, 
β=0,5303. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 90,00€/m3. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 90 – (90 – 9) x 0,5303 = 47,05€/m3. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 47,05€/m3 x 27,71m3 = 1.303,70€ 

c) Caseta, magatzem agrícola. 
Caseta de 2,75 x 3,85m (10,58m2 de superfície) construida amb parets de tancament d’obra de 
fàbrica, porta d’accés metàl·lica i coberta a un aigua amb rajola cerámica sobre viguetes de 
formigó pretesat amb una alçada mitja de 2,60m, en la información cadastral no figura aquesta 
edificació, tanmateix i segons les fotografies aèries històriques publicades al lloc web de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya és visible d’ençà el 1994, considerarem, per tant, una 
antiguitat de 20 anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa 
l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 57% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació regular, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,5303. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de 
la Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, asimilant el cost de construcció del 
magatzem al de la construcció d’una nau industrial sense els acabats i les instal·lacions pròpies de 
l’ús, així tenim un cost de 393,22€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 393,22 – (393,22 – 39,32) x 0,5303 = 205,55€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 205,55€/m2 x 10,58m2 = 2.176,26€ 

 

Finca aportada núm. 36, Flor de Loto, S.A. 
Zona de plantació en desús, closa mitjançant tancat de filat metàl·lic amb 1.268,35m2 de superfície, es 
considera en aquest apartat la zona de terreny al servei de les edificacions rústiques que té la finca, i en 
conseqüència, la pèrdua d’aquest terreny al servei dels edificis també es valora com un bé a extingir. No 
es considera aquesta zona com a una edificació i/o instal·lació, i per tant no n’obtenim un coeficient 
corrector de l’estat o la conservació, i per tant es realitza una valoració directe 
Per establir el valor de reposició fem servir les dades que figuren com a “normativa i criteris de 
l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de comprovació de valors dels 
béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre 
successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus de construcció, terrenys ocupats/al 
servei de construccions rústiques lluny del nucli, adjudica un valor de 5,25€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície, 5,25€/m2 x 1.268,35m2  = 6.658,84€ 
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Finca aportada núm. 42, Claudia Clavell Gòmez, Nàdia Clavell Gòmez i Antoni Clavell Gòmez. 
Tancat perimetral de finca, amb mastelers de formigó i mallat de filat d’acer galvanitzat de simple torsió, 
de qualitat mitjana i grau de conservació i manteniment regular amb una alçada mitjana de 1,80m i sobre 
una longitud de 114m (205,20m2 de superfície), en les fotografies aèries històriques publicades al lloc web 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya son visibles d’ençà el 1986, considerarem, per tant, una 
antiguitat de 28 anys sobre els 40 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II 
del RVLS, es tracta d’una edificació al 70% de la seva vida útil amb un estat de conservació regular, per 
tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,6558. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir el preu de mercat d’una tanca d’aquest 
tipus, que donda els 33€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 33,00 – (33,00 – 3,30) x 0, 6558 = 13,52€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 13,52€/m2 x 205,20m2 = 2.774,87€ 

 

Finca aportada núm. 43, Juan Ballús Taberne i Maria Mercedes Bosch Campeny. 

Terrenys ocupats/al servei de construccions rústiques. 
Es considera en aquest apartat la zona de terreny al servei de les edificacions rústiques que té la finca, i en 
conseqüència, la pèrdua d’aquest terreny al servei dels edificis també es valora com un bé a extingir. No 
es considera aquesta zona com a una edificació i/o instal·lació, i per tant no n’obtenim un coeficient 
corrector de l’estat o la conservació, i per tant es realitza una valoració directe. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a “normativa i 
criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de comprovació de 
valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i 
sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus de construcció, terrenys 
ocupats/al servei de construccions rústiques lluny del nucli, adjudica un valor de 5,25€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de terrenys afectada, 5,25€/m2 x 2.949,83m2 = 15.486,61€ 

 

Finca aportada núm. 44, Palet & Puig Immobiliaria, S.L. 

Pou d’extracció d’aigua del subsòl, que es troba fora de la finca adjudicada posteriorment. Segons la 
información rebuda per part de la propietat es tracta d’un pou revestit, i amb coll, equipat amb una 
bomba hidráulica per a l’extracció de l’aigua,  amb una fondaria aproximada de 10m. No es pot verificar 
l’antiguitat del mateix però en el web del cadastre indica que l’edificació principal de la finca data del 
1975, amb el que es pot suposar que l’existència del pou permetia abastir aquesta edificació. 
Considerarem, per tant, una antiguitat de 39 anys sobre els 75 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. 
Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 52% de la seva vida útil amb un estat de 
conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=0,3952. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a “normativa i 
criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de comprovació de 
valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i 
sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus de construcció un valor de 
500,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 500 – (500 – 50) x 0,3952 = 322,16€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edifici, 322,16€/m x 10m = 3.221,60€ 

 

Finca aportada núm. 55, Francisco Reixach Pruna. 
Caseta amb unes dimensions de 5,7 x 5,5m (31,35m2 de superfície), en el web del cadastre indica que 
l’edificació de la finca data del 1965, per tant, una antiguitat de 38 anys sobre els 30 anys de vida útil que 
fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 100% de la seva 
vida útil amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a “normativa i 
criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de comprovació de 
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valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i 
sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus de construcció un valor de de 
150,00€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 150,00 – (150,00 – 15,00) x 1,0000 = 15,00€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 15,00€/m2 x 31,35m2 = 470,25€ 

 

Finca aportada núm. 56, Francisco Reixach Pruna. 

a) Nau 
Nau Industrial amb unes dimensions de 14,8 x 10,0m (148,00m2 de superfície), en el web del 
cadastre indica que l’edificació de la finca data del 1965, considerarem, per tant, una antiguitat 
de 38 anys sobre els 35 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons el que fixa l’annex II 
del RVLS, es tracta d’una edificació al 100% de la seva vida útil amb un estat de conservació 
normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades del Boletín Econòmico de la 
Construcción, en la seva edició del quart trimestre del 2014, on s’indica que el cost de construcció 
d’una nau industrial és de 470,70€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 470,70 – (470,70– 47,07) x 1,0000 = 47,07€/m2. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície de l’edificació, 47,07€/m2 x 148m2 = 6.966,36€ 

b) Cabina de pintura 
Cabina de pintura industrial tipus túnel, no tenim més dades del element a part de que es troba 
dins la nau anteriorment descrita, per tant, fora de la finca adjudicada posteriorment. Suposem 
que es d’una cabina de 10m de longitud per 5 d’amplada, amb una alçada aproximada de 3m. 
Es valora el cost de reposició de l’element. No es pot verificar l’antiguitat del mateix però en el 
web del cadastre indica que l’edificació principal de la finca data del 1965, amb el que es pot 
suposar que l’existència de la instal·lació no està feta des de l’inici, tanmateix a l’annex III del RVLS 
s’etableix que la vida útil d’aquest tipus d’instal·lacions és de 20 anys, per tant si la instal·lació està 
en funcionament des de l’any 1994 ja hauría esgotat la seva vida útil. Considerarem, per tant, una 
antiguitat de 20 anys sobre els 20 anys de vida útil que fixa l’annex III del RVLS. Segons aquest 
annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 100% de la seva vida útil amb qualssevol dels estats 
de conservació previstos, per tant, li correspon un coeficient corrector, β=1,0000. 
Per establir el valor de reposició de l’element, fem servir les dades que figuren al “Banc de preus 
BEDEC de l’Institut de Tecnologia de Catalunya, per a l’any 2015”, per a la maquinaria mitjançant 
mur d’aspiració, motors i ventilació s’estableix un preu de 2.000,-€, per a els tancaments verticals 
de placa a base de dues planxes metàl·liques amb núcli d’aïllament interior tenim un preu unitari 
de 29,21€/m2, i per a els tancaments horitzontals de placa a base de dues planxes metàl·liques 
amb núcli d’aïllament interior tenim un preu unitari de 48,74€/m2. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
Per a la maquinaria 
V = VR - (VR - VF) x β = 2.000 – (2.000 – 200) x 1,0000 = 200,00€/ut. 
Aplicant aquest valor unitari sobre la quantitat de la instal·lació, 200,00€/m x 1ut = 200,-€ 
Per els tancaments verticals 
V = VR - (VR - VF) x β = 29,21 – (29,21 – 2,92) x 1,0000 = 2,92€/ut. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície, 2,92€/m x 90m2 = 262,80€ 
Per els tancaments horitzontals 
V = VR - (VR - VF) x β = 48,74 – (48,74 – 4,87) x 1,0000 = 4,87€/ut. 
Aplicant aquest valor sobre la superfície, 4,87€/m x 50m2 = 243,50€ 
En conjunt, la valoració global per la cabina de pintura de la finca ascendeix a 706,30€ 

c) Pou 
Pou d’extracció d’aigua del subsòl, no tenim més dades del element a part de que es troba fora 
de la finca aportada i queda, per tant, fora de la finca adjudicada posteriorment. Suposem que 
es tracta d’un pou sense revestir amb una fondaria aproximada de 10m. No es pot verificar 
l’antiguitat del mateix però en el web del cadastre indica que l’edificació principal de la finca 
data del 1965, amb el que es pot suposar que l’existència del pou permetia l’abastament de 
l’edificació. Considerarem, per tant, una antiguitat de 49 anys sobre els 75 anys de vida útil que 
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fixa l’annex III del RVLS. Segons aquest annex II del RVLS, es tracta d’una edificació al 65% de la 
seva vida útil amb un estat de conservació normal, per tant, li correspon un coeficient corrector, 
β=0,5363. 
Per establir el valor de reposició de la construcció, fem servir les dades que figuren com a 
“normativa i criteris de l’Administració” de l’Agència de Tributs de Catalunya, dins la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l’any 2015”, on tenim per aquest tipus 
de construcció un valor de 280,00€/m. 
Aplicant el procediment descrit a l’apartat 4.1.1, tenim: 
V = VR - (VR - VF) x β = 280 – (280 – 28) x 0,5363 = 144,85€/m. 
Aplicant aquest valor sobre la fondaria del pou, 144,85€/m x 10m = 1.448,50€ 

d) Contracte d’arrendament 

S’aplicarà el mètode de Capitalització de la renda real o potencial en les explotacions 
comercials, industrials i de serveis en sòl rural, d’acord a l’article 15 del RVLS, mitjançant la 
capitalització de les rendes d'explotació al tipus de capitalització en sòl rural corregit, segons el 
risc de cada activitat. 

El concepte que és valora, és el corresponent a la pèrdua de renda que significa la pèrdua de la 
titularitat del terreny on es produeix l’activitat arrendada. 
El valor de la pèrdua de la renda que s’ha estimat és, segons la información aportada per la 
propietat, de Ri=20.400,- Euros/any. (1.700,- Euros/mes) 
El tipus de capitalització r3, és igual al tipus fixat a l’article 12 del RVLS (r1=0,828), que és el fixat per 
el Banc d’Espanya per al rendiment intern del deute públic en el mercat secundari entre 2 i 6 anys, 
ja que s’ha considerat que el coeficient corrector de risc de la operació és la unitat (1) degut a 
que la activitat està en funcionament. 
Aplicant el procediment descrit a l’article 15 del RVLS, tenim: 

 
El valor resultant és de, V = 24.637,68€ 

 
 

Les Franqueses del Vallès, setembre de 2016. 

 

 

 

L’arquitecte, Carles Torres Hidalgo. 

 
 





     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 220 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

ANNEX III. QUADRE DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL. 
 

De conformitat amb l'article 120 del TRLU, les despeses d'urbanització a càrrec de les persones propietàries 
del Sector N comprenen els conceptes següents: 

 La totalitat de les obres d'urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes 
d'urbanització amb càrrec al Sector. 

 Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions i la destrucció de 
plantacions, d'obres i d'instal·lacions que siguin exigits per a l'execució dels plans, d'acord amb la 
legislació aplicable en matèria de sòl. 

 El cost dels avantprojectes, dels projectes d'urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 

 Les despeses de formalització i d'inscripció en els registres públics corresponents dels acords i les 
operacions jurídiques derivades del instrument de gestió urbanística. 

 Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no-
enriquiment injust. 

 Les indemnitzacions procedents per l'extinció de drets reals o personals, d'acord amb la legislació 
aplicable en matèria de sòl. 

 Les despeses generades per a l'efectivitat del dret de reallotjament i d'indemnitzar les persones 
ocupants legals afectades per les despeses de trasllat i d'allotjament temporal fins que es faci 
efectiu el dit dret. 

 

Tal i com s’ha explicat l’apartat 5.4 AVALUACIÓ DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès se’n farà càrrec d’una part de les despeses addicionals derivades de l’execució del 
desenvolupament del sector en dues fases, aquestes despeses estan quantificades en dit apartat. 

 

Segons el detall de costos que descriu l’article 144.d) del RLU les partides que s’integren en els costos, són: 
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COSTOS D'URBANIZTACIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Obra ja executada 1 4.921.847,22 € 4.921.847,22 €

Desviament serveis 1 27.924,46 € 27.924,46 €
Obtenció terrenys càrrega externa 2.050,00 m2 20,05 €/m2 41.102,50 €
Nou col·lector torrent del Ramassar 1.200,00 m 300,00 €/m 360.000,00 €
Press. Exec. Material Urbanització pendent 1 8.807.433,62 € 8.807.433,62 €
Urbanització complementaria 2.312,00 m2 57,54 €/m2 133.040,84 €
Seguretat i salut s/ (9.369.501,42) 1,77% 165.826,54 €
Control de qualitat s/ (9.369.501,42) 1,21% 113.413,27 €

Benefici Industrial s/ (9.648.741,23) 6,00% 578.924,47 €
Despesses Generals s/ (9.648.741,23) 13,00% 1.254.336,36 €

Obra pendent 1 11.482.002,06 € 11.482.002,06 €

TOTAL URBANITZACIÓ 16.403.849,28 €

INDEMNITZACIONS PER REALLOTJAMENT

Reallotjament d'afectats urbanístics 1 0,00 € 0,00 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 1 0,00 €

INDEMNITZACIONS PER EXTINCIÓ DE DRETS

Indemnitzacions 1 597.941,36 € 597.941,36 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 2 597.941,36 €

INDEMNITZACIONS PER EXCLUSIÓ

Indemnitzacions 1 18.095,72 € 18.095,72 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 3 18.095,72 €

DESPESES DE GESTIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Honoraris tècnics (Obra urb. 2007) 1 674.416,33 € 674.416,33 €
Indemnitzacions (*compensades al Padró) 1 378.985,60 € 378.985,60 €
Anuncis i Despeses registrals (2007) 1 117.872,38 € 117.872,38 €
Gestió (2007) 0,00% 6.093.121,53 € 0,00 €

Honoraris tècnics (PP, PURB, PREP) 0 273.750,00 € 0,00 €
Autorització de connexió xarxa sanejament 1             879.739,15 € 879.739,15 €
Gestió 3,00% 16.403.849,28 € 492.115,48 €
Despeses de formalització i inscripció registral 1,50% 16.403.849,28 € 246.057,74 €

TOTAL GESTIÓ 2.789.186,68 €

TOTAL CÀRREGUES URBANÍSTIQUES 19.809.073,05 €
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Està convenientment raonat el procediment de valoració de finques al Capítol I de la memòria del 
Projecte de reparcel·lació. S’adjunten els quadres de càlcul dels que en resulten les afeccions al CLP i al 
CLD d’aquest Projecte de reparcel·lació. 

 

Les Franqueses del Vallès, setembre de 2016. 

 

 

 

L’arquitecte, Carles Torres Hidalgo. 

 
 



Diferencia de valor adjudicació C.L.P.

Nº finca Propietari Aportades Adjudicació Diferència 
d'adjudicació Adjudicació % Valor ua 

compensació Diferència valor

a.02 VALLDERIOLF, SA 5.307,79 ua 4.621,43 ua -686,35 ua 1,989% 85,16 € -58.447,75 €
a.06 BATLLE & BIGAS, SL 5.420,01 ua 4.759,17 ua -660,84 ua 2,048% 85,16 € -56.274,71 €

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 4.950,71 ua 5.060,52 ua 109,81 ua 2,178% 85,16 € 9.351,17 €

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 5.877,30 ua 5.983,43 ua 106,13 ua 2,575% 85,16 € 9.037,49 €
a.18 FLOR DE LOTO, SA 9.054,55 ua 10.953,98 ua 1.899,43 ua 4,714% 85,16 € 161.749,22 €
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 18.392,09 ua 22.184,22 ua 3.792,13 ua 9,548% 85,16 € 322.926,46 €
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 2.940,67 ua 3.277,05 ua 336,37 ua 1,410% 85,16 € 28.644,47 €
a.21 ARAGOGAMMA, SA 7.862,18 ua 13.774,20 ua 5.912,02 ua 5,928% 85,16 € 503.449,50 €
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL 5.945,38 ua 4.851,23 ua -1.094,15 ua 2,088% 85,16 € -93.174,71 €
a.24 TERESA FABREGA BOSCH 9.804,24 ua 6.914,61 ua -2.889,63 ua 2,976% 85,16 € -246.071,98 €
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 4.378,60 ua 3.808,61 ua -569,99 ua 1,639% 85,16 € -48.538,46 €

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 3.191,66 ua 5.733,87 ua 2.542,21 ua 2,468% 85,16 € 216.486,92 €
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA 10.906,05 ua 6.554,06 ua -4.351,99 ua 2,821% 85,16 € -370.602,01 €
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 14.042,73 ua 25.228,02 ua 11.185,29 ua 10,858% 85,16 € 952.504,76 €
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 1.895,46 ua 2.125,55 ua 230,08 ua 0,915% 85,16 € 19.593,06 €

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 678,35 ua 1.681,51 ua 1.003,16 ua 0,724% 85,16 € 85.425,86 €
f.05 ABANESCU, SL 1.227,51 ua 3.045,10 ua 1.817,60 ua 1,311% 85,16 € 154.780,78 €
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 6.000,70 ua 2.708,40 ua -3.292,30 ua 1,166% 85,16 € -280.362,01 €

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 3.967,41 ua 1.883,47 ua -2.083,94 ua 0,811% 85,16 € -177.462,13 €
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY 5.638,52 ua 3.960,36 ua -1.678,16 ua 1,704% 85,16 € -142.906,82 €
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA 5.061,74 ua 4.974,08 ua -87,66 ua 2,141% 85,16 € -7.464,52 €
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA 4.462,73 ua 1.997,18 ua -2.465,56 ua 0,860% 85,16 € -209.959,14 €
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA 2.803,79 ua 2.765,25 ua -38,54 ua 1,190% 85,16 € -3.282,07 €
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 1.374,20 ua 1.370,10 ua -4,09 ua 0,590% 85,16 € -348,56 €

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA 7.989,80 ua 3.452,39 ua -4.537,40 ua 1,486% 85,16 € -386.391,27 €
f.24 SOALPA, SA 4.427,97 ua 3.818,74 ua -609,23 ua 1,644% 85,16 € -51.880,15 €
f.25 ROSA GANDUXER I POUS 2.587,85 ua 1.095,29 ua -1.492,56 ua 0,471% 85,16 € -127.101,53 €
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 3.020,22 ua 2.968,96 ua -51,26 ua 1,278% 85,16 € -4.365,12 €
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 2.202,47 ua 1.884,41 ua -318,06 ua 0,811% 85,16 € -27.085,04 €

DOLORS CULLELL SALA 608,69 ua 647,94 ua 39,25 ua 0,279% 85,16 € 3.342,49 €
BUNTIANG 900, SL 314,46 ua 334,74 ua 20,28 ua 0,144% 85,16 € 1.726,80 €

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 3.211,67 ua 3.923,28 ua 711,61 ua 1,689% 85,16 € 60.598,34 €
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 2.994,71 ua 3.658,24 ua 663,54 ua 1,574% 85,16 € 56.504,67 €
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 2.818,46 ua 3.442,95 ua 624,49 ua 1,482% 85,16 € 53.179,24 €
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 4.298,03 ua 5.250,34 ua 952,31 ua 2,260% 85,16 € 81.096,01 €
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 3.709,60 ua 4.531,53 ua 821,93 ua 1,950% 85,16 € 69.993,40 €
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 3.820,99 ua 4.667,60 ua 846,61 ua 2,009% 85,16 € 72.095,10 €
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 2.381,30 ua 2.908,93 ua 527,62 ua 1,252% 85,16 € 44.930,89 €

TOTAL 232.347,54 ua 232.347,54 ua 0,00 ua 100,000% 0,00 €

0,973%2.610,01 ua

f.28

f.21 2.253,16 ua 1.445,17 ua -808,00 ua 0,622%

85,16 € -60.038,47 €a.26 4.789,87 ua -705,03 ua 2,062%5.494,91 ua

85,16 €

f.07

f.17

-960,06 ua

-732,13 ua

f.12 4.805,12 ua5.492,19 ua -687,07 ua

2.260,16 ua -349,85 ua

85,16 € -62.346,02 €701,71 ua 0,302%1.433,84 ua

85,16 € -81.756,15 €0,423%982,68 ua1.942,74 ua

-29.791,88 €f.14

85,16 € -27.796,38 €f.09 2.370,60 ua 1,020%2.697,01 ua -326,41 ua

2,068%

-68.806,36 €

85,16 € -16.617,70 €f.18 4.142,04 ua 1,783%4.337,18 ua -195,14 ua

85,16 €

6.472,25 €a.16 3.885,02 ua 1,672%3.809,02 ua 76,00 ua

85,16 € 9.431,32 €a.12 5.208,50 ua 2,242%5.097,75 ua 110,75 ua

85,16 € -316.079,13 €a.08 5.384,52 ua 2,317%9.096,25 ua -3.711,73 ua

85,16 € 77.521,73 €f.03 2.296,03 ua 910,34 ua 0,988%1.385,69 ua

85,16 € -58.508,38 €

85,16 € 12.616,54 €f.16 1.275,37 ua 148,16 ua 0,549%1.127,22 ua

85,16 €



Repartiment càrregues urbanístiques i gestió C.L.P.

Nº finca Propietari Adjudicació Adjudicació % Càrregues urb. i 
gestió

IVA càrregues 
urb. i gestió TOTAL càrregues

a.02 VALLDERIOLF, SA 4.621,43 ua 2,210% 424.169,90 € 89.075,68 € 513.245,58 €
a.06 BATLLE & BIGAS, SL 4.759,17 ua 2,276% 436.811,98 € 91.730,52 € 528.542,50 €

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 5.060,52 ua 2,420% 464.470,37 € 97.538,78 € 562.009,14 €

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 5.983,43 ua 2,861% 549.178,34 € 115.327,45 € 664.505,79 €
a.18 FLOR DE LOTO, SA 10.953,98 ua 5,238% 1.005.390,81 € 211.132,07 € 1.216.522,89 €
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 22.184,22 ua 10,609% 2.036.138,30 € 427.589,04 € 2.463.727,34 €
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 3.277,05 ua 1,567% 300.777,78 € 63.163,33 € 363.941,11 €
a.21 ARAGOGAMMA, SA 13.774,20 ua 6,587% 1.264.239,75 € 265.490,35 € 1.529.730,09 €
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL 4.851,23 ua 2,320% 445.260,89 € 93.504,79 € 538.765,68 €
a.24 TERESA FABREGA BOSCH 6.914,61 ua 3,307% 634.644,50 € 133.275,35 € 767.919,85 €
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 3.808,61 ua 1,821% 349.566,41 € 73.408,95 € 422.975,36 €

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 5.733,87 ua 2,742% 526.272,67 € 110.517,26 € 636.789,92 €
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA 6.554,06 ua 3,134% 601.552,86 € 126.326,10 € 727.878,96 €
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 25.228,02 ua 12,064% 2.315.508,15 € 486.256,71 € 2.801.764,86 €
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 2.125,55 ua 1,016% 195.089,37 € 40.968,77 € 236.058,14 €

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 1.681,51 ua 0,804% 154.334,05 € 32.410,15 € 186.744,20 €
f.05 ABANESCU, SL 3.045,10 ua 1,456% 279.489,24 € 58.692,74 € 338.181,98 €
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 2.708,40 ua 1,295% 248.585,56 € 52.202,97 € 300.788,52 €

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 1.883,47 ua 0,901% 172.870,86 € 36.302,88 € 209.173,74 €
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY 3.960,36 ua 1,894% 363.494,42 € 76.333,83 € 439.828,25 €
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA 4.974,08 ua 2,379% 456.536,86 € 95.872,74 € 552.409,60 €
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA 1.997,18 ua 0,955% 183.307,36 € 38.494,54 € 221.801,90 €
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA 2.765,25 ua 1,322% 253.803,30 € 53.298,69 € 307.102,00 €
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 1.370,10 ua 0,655% 125.752,39 € 26.408,00 € 152.160,39 €

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA 3.452,39 ua 1,651% 316.871,53 € 66.543,02 € 383.414,56 €
f.24 SOALPA, SA 3.818,74 ua 1,826% 350.496,10 € 73.604,18 € 424.100,28 €
f.25 ROSA GANDUXER I POUS 1.095,29 ua 0,524% 100.529,53 € 21.111,20 € 121.640,73 €
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 2.968,96 ua 1,420% 272.500,65 € 57.225,14 € 329.725,78 €
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 1.884,41 ua 0,901% 172.957,54 € 36.321,08 € 209.278,62 €

DOLORS CULLELL SALA 647,94 ua 0,310% 59.469,99 € 12.488,70 € 71.958,68 €
BUNTIANG 900, SL 334,74 ua 0,160% 30.723,51 € 6.451,94 € 37.175,44 €

*

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 711,61 ua 0,340% 65.313,65 € 13.715,87 € 79.029,52 €
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 663,54 ua 0,317% 60.901,44 € 12.789,30 € 73.690,74 €
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 624,49 ua 0,299% 57.317,25 € 12.036,62 € 69.353,87 €
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 952,31 ua 0,455% 87.406,29 € 18.355,32 € 105.761,61 €
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 821,93 ua 0,393% 75.439,76 € 15.842,35 € 91.282,11 €
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 846,61 ua 0,405% 77.705,00 € 16.318,05 € 94.023,05 €
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 527,62 ua 0,252% 48.427,07 € 10.169,69 € 58.596,76 €

TOTAL 209.112,79 ua 100,000% 19.193.035,96 € 4.030.537,55 € 23.223.573,51 €

27.854,84 €

f.16

f.14 2.260,16 ua

f.18

f.12

4.142,04 ua

f.17 701,71 ua

2,298%

1,098%

3.885,02 ua

4.805,12 ua

0,470%

f.28

f.21 1.445,17 ua 0,691%

f.07 982,68 ua

2,491%

2,575%

2,291%

1,858%

494.208,39 €

a.16

a.12 5.208,50 ua

a.08 5.384,52 ua

f.09 2.370,60 ua

f.03 2.296,03 ua

a.26 4.789,87 ua

597.992,15 €

531.952,13 €

74.881,67 €

578.443,91 €

109.134,13 €

431.461,06 €

92.322,27 €

44.254,69 € 254.991,33 €

103.783,76 €

Les finques adjudicades a l'administració actuant en concepte de l'aprofitament mig, s'entreguen lliures de càrregues. 
Únicament contribueixen en les càrregues urbanístiques aquella part d'adjudicació que supera el 10% corresponent a 
l'aprofitament mig.

251.008,49 €

0,610% 24.582,12 € 141.639,83 €

1,081%

77.930,40 €

160.496,92 €132.642,09 €

380.169,47 € 460.005,06 €

43.563,46 €

45.692,05 €1,134%

1.275,37 ua

0,336% 13.525,11 €

1,981% 79.835,59 €

92.616,13 € 533.645,31 €

207.445,03 €

117.057,71 €

64.405,29 €

217.581,20 €

441.029,18 €

263.273,25 €

478.052,82 €

356.579,39 €

439.629,86 €

210.736,63 €

90.193,49 € 18.940,63 €

100.391,09 €



Repartiment indemnitzacions C.L.P.

Nº finca Propietari Adjudicació Adjudicació % Indemnització 
de béns i drets

Indemnització 
per exclusions

TOTAL 
indemnització

a.02 VALLDERIOLF, SA 4.621,43 ua 2,210% 13.214,62 € 399,92 € 13.614,54 €
a.06 BATLLE & BIGAS, SL 4.759,17 ua 2,276% 13.608,47 € 411,84 € 14.020,31 €

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 5.060,52 ua 2,420% 14.470,15 € 437,92 € 14.908,06 €

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 5.983,43 ua 2,861% 17.109,15 € 517,78 € 17.626,93 €
a.18 FLOR DE LOTO, SA 10.953,98 ua 5,238% 31.322,02 € 947,91 € 32.269,94 €
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 22.184,22 ua 10,609% 63.434,01 € 1.919,73 € 65.353,74 €
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 3.277,05 ua 1,567% 9.370,45 € 283,58 € 9.654,04 €
a.21 ARAGOGAMMA, SA 13.774,20 ua 6,587% 39.386,23 € 1.191,96 € 40.578,19 €
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL 4.851,23 ua 2,320% 13.871,69 € 419,80 € 14.291,50 €
a.24 TERESA FABREGA BOSCH 6.914,61 ua 3,307% 19.771,77 € 598,36 € 20.370,13 €
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 3.808,61 ua 1,821% 10.890,42 € 329,58 € 11.220,00 €

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 5.733,87 ua 2,742% 16.395,54 € 496,18 € 16.891,72 €
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA 6.554,06 ua 3,134% 18.740,83 € 567,16 € 19.307,99 €
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 25.228,02 ua 12,064% 72.137,52 € 2.183,12 € 74.320,65 €
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 2.125,55 ua 1,016% 6.077,83 € 183,94 € 6.261,77 €

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 1.681,51 ua 0,804% 4.808,14 € 145,51 € 4.953,65 €
f.05 ABANESCU, SL 3.045,10 ua 1,456% 8.707,23 € 263,51 € 8.970,74 €
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 2.708,40 ua 1,295% 7.744,45 € 234,37 € 7.978,83 €

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 1.883,47 ua 0,901% 5.385,63 € 162,99 € 5.548,62 €
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY 3.960,36 ua 1,894% 11.324,33 € 342,71 € 11.667,05 €
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA 4.974,08 ua 2,379% 14.222,99 € 430,44 € 14.653,42 €
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA 1.997,18 ua 0,955% 5.710,77 € 172,83 € 5.883,60 €
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA 2.765,25 ua 1,322% 7.907,01 € 239,29 € 8.146,30 €
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 1.370,10 ua 0,655% 3.917,70 € 118,56 € 4.036,26 €

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA 3.452,39 ua 1,651% 9.871,84 € 298,76 € 10.170,60 €
f.24 SOALPA, SA 3.818,74 ua 1,826% 10.919,38 € 330,46 € 11.249,84 €
f.25 ROSA GANDUXER I POUS 1.095,29 ua 0,524% 3.131,91 € 94,78 € 3.226,69 €
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 2.968,96 ua 1,420% 8.489,51 € 256,92 € 8.746,43 €
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 1.884,41 ua 0,901% 5.388,33 € 163,07 € 5.551,40 €

DOLORS CULLELL SALA 647,94 ua 0,310% 1.852,73 € 56,07 € 1.908,80 €
BUNTIANG 900, SL 334,74 ua 0,160% 957,16 € 28,97 € 986,13 €

*

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 711,61 ua 0,340% 2.034,79 € 61,58 € 2.096,37 €
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 663,54 ua 0,317% 1.897,33 € 57,42 € 1.954,75 €
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 624,49 ua 0,299% 1.785,67 € 54,04 € 1.839,71 €
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 952,31 ua 0,455% 2.723,06 € 82,41 € 2.805,47 €
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 821,93 ua 0,393% 2.350,26 € 71,13 € 2.421,38 €
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 846,61 ua 0,405% 2.420,83 € 73,26 € 2.494,09 €
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 527,62 ua 0,252% 1.508,70 € 45,66 € 1.554,36 €

TOTAL 209.112,79 ua 100,000% 597.941,36 € 18.095,72 € 616.037,08 €

a.08 5.384,52 ua 2,575% 15.396,61 € 465,95 € 15.862,56 €

4.132,34 € 125,06 € 4.257,40 €

a.12 5.208,50 ua 2,491% 14.893,30 € 450,72 € 15.344,02 €

a.16 3.885,02 ua 1,858% 11.108,90 € 336,19 € 11.445,10 €

a.26 4.789,87 ua 2,291% 13.696,26 € 414,50 € 14.110,76 €

f.03 2.296,03 ua 1,098% 6.565,31 € 198,69 € 6.763,99 €

f.07 982,68 ua 0,470% 2.809,90 € 85,04 € 2.894,93 €

f.12 4.805,12 ua 2,298% 13.739,86 € 415,81 € 14.155,67 €

f.14 2.260,16 ua 1,081% 6.462,76 € 195,58 € 6.658,34 €

2.006,49 € 60,72 € 2.067,21 €

f.16 1.275,37 ua 0,610% 3.646,83 € 110,37 € 3.757,19 €

12.202,26 €

f.09 2.370,60 ua 1,134% 6.778,54 € 205,14 € 6.983,68 €

f.17 701,71 ua 0,336%

Les finques adjudicades a l'administració actuant en concepte de l'aprofitament mig, s'entreguen lliures de càrregues. 
Únicament contribueixen en les càrregues urbanístiques aquella part d'adjudicació que supera el 10% corresponent a 
l'aprofitament mig.

f.18 4.142,04 ua 1,981% 11.843,83 € 358,43 €

f.28

f.21 1.445,17 ua 0,691%



COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

Nº finca Propietari Diferencia de 
valor

Càrregues 
urbanístiques

Repartiment 
indemnització TOTAL C.L.P. Indemnització a 

rebre
Saldo TOTAL 

C.L.P.
% Saldo TOTAL 

C.L.P.

a.02 VALLDERIOLF, SA -58.447,75 € 513.245,58 € 13.614,54 € 468.412,37 € 79.331,80 € 389.080,57 € 1,675%
a.06 BATLLE & BIGAS, SL -56.274,71 € 528.542,50 € 14.020,31 € 486.288,10 € 17.029,76 € 469.258,34 € 2,021%

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 9.351,17 € 562.009,14 € 14.908,06 € 586.268,37 € 0,00 € 586.268,37 € 2,524%

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 9.037,49 € 664.505,79 € 17.626,93 € 691.170,20 € 0,00 € 691.170,20 € 2,976%
a.18 FLOR DE LOTO, SA 161.749,22 € 1.216.522,89 € 32.269,94 € 1.410.542,05 € 6.658,84 € 1.403.883,21 € 6,045%
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 322.926,46 € 2.463.727,34 € 65.353,74 € 2.852.007,54 € 0,00 € 2.852.007,54 € 12,281%
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 28.644,47 € 363.941,11 € 9.654,04 € 402.239,62 € 3.221,60 € 399.018,02 € 1,718%
a.21 ARAGOGAMMA, SA 503.449,50 € 1.529.730,09 € 40.578,19 € 2.073.757,78 € 0,00 € 2.073.757,78 € 8,930%
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL -93.174,71 € 538.765,68 € 14.291,50 € 459.882,46 € 0,00 € 459.882,46 € 1,980%
a.24 TERESA FABREGA BOSCH -246.071,98 € 767.919,85 € 20.370,13 € 542.218,00 € 0,00 € 542.218,00 € 2,335%
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA -48.538,46 € 422.975,36 € 11.220,00 € 385.656,90 € 0,00 € 385.656,90 € 1,661%

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 216.486,92 € 636.789,92 € 16.891,72 € 870.168,57 € 0,00 € 870.168,57 € 3,747%
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA -370.602,01 € 727.878,96 € 19.307,99 € 376.584,93 € 34.229,09 € 342.355,84 € 1,474%
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 952.504,76 € 2.801.764,86 € 74.320,65 € 3.828.590,27 € 0,00 € 3.828.590,27 € 16,486%
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 19.593,06 € 236.058,14 € 6.261,77 € 261.912,97 € 67.375,56 € 194.537,41 € 0,838%

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 85.425,86 € 186.744,20 € 4.953,65 € 277.123,70 € 0,00 € 277.123,70 € 1,193%
f.05 ABANESCU, SL 154.780,78 € 338.181,98 € 8.970,74 € 501.933,50 € 0,00 € 501.933,50 € 2,161%
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL -280.362,01 € 300.788,52 € 7.978,83 € 28.405,34 € 0,00 € 28.405,34 € 0,122%

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL -177.462,13 € 209.173,74 € 5.548,62 € 37.260,23 € 0,00 € 37.260,23 € 0,160%
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY -142.906,82 € 439.828,25 € 11.667,05 € 308.588,48 € 165.381,52 € 143.206,96 € 0,617%
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA -7.464,52 € 552.409,60 € 14.653,42 € 559.598,50 € 117.593,50 € 442.005,00 € 1,903%
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA -209.959,14 € 221.801,90 € 5.883,60 € 17.726,36 € 0,00 € 17.726,36 € 0,076%
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA -3.282,07 € 307.102,00 € 8.146,30 € 311.966,22 € 0,00 € 311.966,22 € 1,343%
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL -348,56 € 152.160,39 € 4.036,26 € 155.848,09 € 0,00 € 155.848,09 € 0,671%

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA -386.391,27 € 383.414,56 € 10.170,60 € 7.193,88 € 6.027,27 € 1.166,61 € 0,005%
f.24 SOALPA, SA -51.880,15 € 424.100,28 € 11.249,84 € 383.469,97 € 0,00 € 383.469,97 € 1,651%
f.25 ROSA GANDUXER I POUS -127.101,53 € 121.640,73 € 3.226,69 € -2.234,11 € 0,00 € -2.234,11 € -0,010%
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ -4.365,12 € 329.725,78 € 8.746,43 € 334.107,09 € 0,00 € 334.107,09 € 1,439%
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH -27.085,04 € 209.278,62 € 5.551,40 € 187.744,98 € 0,00 € 187.744,98 € 0,808%

DOLORS CULLELL SALA 3.342,49 € 71.958,68 € 1.908,80 € 77.209,97 € 0,00 € 77.209,97 € 0,332%
BUNTIANG 900, SL 1.726,80 € 37.175,44 € 986,13 € 39.888,38 € 0,00 € 39.888,38 € 0,172%

*

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 60.598,34 € 79.029,52 € 2.096,37 € 141.724,23 € 0,00 € 141.724,23 € 0,610%
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 56.504,67 € 73.690,74 € 1.954,75 € 132.150,16 € 0,00 € 132.150,16 € 0,569%
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 53.179,24 € 69.353,87 € 1.839,71 € 124.372,82 € 0,00 € 124.372,82 € 0,536%
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 81.096,01 € 105.761,61 € 2.805,47 € 189.663,09 € 0,00 € 189.663,09 € 0,817%
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 69.993,40 € 91.282,11 € 2.421,38 € 163.696,89 € 0,00 € 163.696,89 € 0,705%
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 72.095,10 € 94.023,05 € 2.494,09 € 168.612,24 € 0,00 € 168.612,24 € 0,726%
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 44.930,89 € 58.596,76 € 1.554,36 € 105.082,01 € 0,00 € 105.082,01 € 0,452%

EXCLOSOS DE LA REPARCEL·LACIÓ PER MANCA DE DRET:
Mª CABEZA TORRES ROCAMORA

RICARDO TORRES ROCAMORA
JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS

JAVIER JUNCADELLA SALISACHS
MERCEDES JUNCADELLA SALISACHS
GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS

Mª ÁNGELES RECOLONS MORER
ENCARNACIÓN TUSQUETS PEDROSA

JUAN RIU COCH 8.605,56 € -8.605,56 € -0,037%

ALTRES INTERESSATS:
DESGUACES TRECE, SL 42.391,29 € -42.391,29 € -0,183%

PROVEDAL 0,00 € 0,00 € 0,000%

TOTAL 0,00 € 23.223.573,51 € 616.037,08 € 23.839.610,60 € 616.037,08 € 23.223.573,51 € 100,000%

-16.617,70 € 460.005,06 €

a.08 -316.079,13 €

158.013,56 €

f.28

f.21 -68.806,36 € 160.496,92 € 4.257,40 € 95.947,96 €

f.18

a.12 9.431,32 € 578.443,91 € 603.219,25 €

486.024,42 €

431.461,06 € 449.378,41 €

a.26

597.992,15 €

a.16 6.472,25 €

0,00 €

30.272,91 €

f.03

2.894,93 €

339.277,05 €77.521,73 €

297.775,57 €

f.12 -58.508,38 € 533.645,31 €

-60.038,47 € 531.952,13 €

f.07 -81.756,15 € 109.134,13 €

f.09 -27.796,38 €

489.292,60 €

77.930,40 €

158.013,56 €

f.14 -29.791,88 € 251.008,49 € 227.874,95 €6.658,34 €

f.16 12.616,54 €

-62.346,02 €

3.757,19 €

f.17

1,032%

2.067,21 € 2.164,98 €

0,680%

0,009%

141.639,83 €

263.273,25 €

455.589,62 €

0,00 €

15.486,61 €17.651,59 €

12.202,26 € 0,00 €

6.983,68 €

335.025,88 € 1,443%

0,130%

239.685,69 €2.774,87 €

254.991,33 €

Les finques adjudicades a l'administració actuant en concepte de l'aprofitament mig, s'entreguen 
lliures de càrregues. Únicament contribueixen en les càrregues urbanístiques aquella part 
d'adjudicació que supera el 10% corresponent a l'aprofitament mig.

0,00 € 489.292,60 € 2,107%

0,00 € 227.874,95 €

14.155,67 €

1,962%

0,981%

1,262%

2,462%

4.668,62 € 293.106,95 €

31.519,86 € 571.699,39 €

1,935%

0,00 € 486.024,42 € 2,093%

4.251,17 €

-9.490,16 € -0,041%

0,413%

455.589,62 €

449.378,41 €

15.862,56 €

15.344,02 €

11.445,10 €

14.110,76 €

6.763,99 €

95.947,96 €

0,00 €

0,00 € 30.272,91 €

242.460,56 €

9.490,16 €





     
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 

 
 

Exp. PREP 13/4736          Pàg. 223 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

ANNEX IV. QUADRES DE CÀLCUL DEL PROJECTE. 
 

S’adjunten a continuació els quadres de càlcul del projecte de reparcel·lació. 

 

Les Franqueses del Vallès, setembre de 2016. 

 

 

 

L’arquitecte, Carles Torres Hidalgo. 

 

 



FINQUES APORTADES

Finca registral Nº 
finca Propietari Superfície 

aportada
Percentatge 
aportades

Percentatge 
amb dret Drets inicials

1.732 1 DOLORS CULLELL SALA 1.252,25 m2 0,275% 0,291% 0,262%
Mª CABEZA TORRES ROCAMORA
RICARDO TORRES ROCAMORA
JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS
JAVIER JUNCADELLA SALISACHS
MERCEDES JUNCADELLA SALISACHS
GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS
Mª ÁNGELES RECOLONS MORER
ENCARNACIÓN TUSQUETS PEDROSA
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA
TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL
MARGARITA PARERA ALABAU
JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU
MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

846 6 CAN PUJADAS 2006, S.L. 3.899,52 m2 0,857% 0,905% 0,815%
825 7 BATLLE & BIGAS, SL 10.874,59 m2 2,389% 2,524% 2,272%

4.617 8 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 1.395,56 m2 0,307% 0,324% 0,292%
1.010 9 VALLDERIOLF, SA 4.937,83 m2 1,085% 1,146% 1,032%
2.548 10 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 982,50 m2 0,216% 0,228% 0,205%
2.599 11 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 4.550,51 m2 1,000% 1,056% 0,951%
2.600 12 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 4.408,86 m2 0,968% 1,023% 0,921%
1.485 13 VALLDERIOLF, SA 5.981,83 m2 1,314% 1,389% 1,250%
1.587 14 PEDRO BARRACHINA JUBANY 11.600,07 m2 2,548% 2,693% 2,424%

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

885 16 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 5.184,75 m2 1,139% 1,204% 1,083%
884 17 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 1.994,87 m2 0,438% 0,463% 0,417%

2.601 18 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 3.385,81 m2 0,744% 0,786% 0,707%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

1.522 20 FRANCISCO BOSCH PLANA 9.181,14 m2 2,017% 2,131% 1,918%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO
PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

599 23 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 2.827,12 m2 0,621% 0,656% 0,591%
2.494 24 ROSA GANDUXER I POUS 5.323,96 m2 1,169% 1,236% 1,112%
6.840 25 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 6.213,47 m2 1,365% 1,442% 1,298%
3.948 26 INVERTRASA, SA 10.413,46 m2 2,287% 2,417% 2,176%

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA
VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA

899 29 FRANCISCO BOSCH PLANA 10.645,98 m2 2,338% 2,471% 2,224%
ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

1.773 31 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 10.185,04 m2 2,237% 2,364% 2,128%
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST

2.171 34 JOSÉ VILA CARBONELL 12.091,32 m2 2,656% 2,807% 2,526%
1.655 35 FLOR DE LOTO, SA 11.760,77 m2 2,583% 2,730% 2,457%
1.210 36 FLOR DE LOTO, SA 6.867,07 m2 1,508% 1,594% 1,435%

JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST

1.309 38 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 10.028,88 m2 2,203% 2,328% 2,095%
550 (La Roca) 39 JUAN RIU COCH 271,61 m2 0,060% 0,063% 0,057%

11.515 40 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 823,98 m2 0,181% 0,191% 0,172%
12.413 41 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 11.145,12 m2 2,448% 2,587% 2,328%

CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ
NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ
JUAN BALLÚS TABERNE
MERCÈ BOSCH CAMPENY

2.208 44 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 6.049,82 m2 1,329% 1,404% 1,264%
1.678 45 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 9.008,05 m2 1,979% 2,091% 1,882%

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

9.136 47 ARAGOGAMMA, SA 16.174,78 m2 3,553% 3,755% 3,379%
502 48 FRANCISCO BOSCH PLANA 5.791,35 m2 1,272% 1,344% 1,210%

4.529 49 HORMIGONES UNILAND, SL 12.231,37 m2 2,687% 2,839% 2,555%
501 50 SOALPA, SA 9.109,62 m2 2,001% 2,115% 1,903%
45 51 TERESA FABREGA BOSCH 20.170,16 m2 4,430% 4,682% 4,214%

JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ

74 54 ANGLÈS TÈXTIL, SA 5.768,21 m2 1,267% 1,339% 1,205%
3.218 55 FRANCISCO REIXACH PRUNA 3.578,58 m2 0,786% 0,831% 0,748%
2.155 56 FRANCISCO REIXACH PRUNA 10.237,10 m2 2,249% 2,376% 2,139%
100 57 FRANCISCO REIXACH PRUNA 8.621,24 m2 1,894% 2,001% 1,801%

9.920 58 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 35.456,14 m2 7,788% 8,231% 7,408%
2.311 59 BATLLE & BIGAS, SL 275,94 m2 0,061% 0,064% 0,058%
6.679 60 BUNTIANG 900, SL 646,94 m2 0,142% 0,150% 0,135%
3.364 61 ABANESCU, SL 2.525,34 m2 0,555% 0,586% 0,528%
17.714 62 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 4.755,80 m2 1,045% 1,104% 0,994%
1.459 63 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 5.508,56 m2 1,210% 1,279% 1,151%
6.692 64 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 2.613,04 m2 0,574% 0,607% 0,546%
6.416 65 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 1.080,00 m2 0,237% 0,251% 0,226%
3.223 66 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 1.335,15 m2 0,293% 0,310% 0,279%
6.415 67 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 547,33 m2 0,120% 0,127% 0,114%
12.632 68 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 4.531,13 m2 0,995% 1,052% 0,947%

AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 0,00 m2 0,000% 0,000% 10,000%
Camins Cadastrals i Torrents 24.486,01 m2 5,378% 0,000% 0,000%

TOTAL FINQUES APORTADES 455.262,85 m2 100,000% 100,000% 100,000%

0,968%277 22 4.635,41 m2 1,018% 1,076%

75 53 7.305,83 m2 1,605% 1,696% 1,526%

5.010 52 3.993,19 m2 0,877% 0,927% 0,834%

1.601 46 11.304,62 m2 2,483% 2,624% 2,362%

6.896 43 2.949,83 m2 0,648% 0,685% 0,616%

952 42 5.548,54 m2 1,219% 1,288% 1,159%

7738 (La Roca) 37 4.610,81 m2 1,013% 1,070% 0,963%

15.038 33 1.183,17 m2 0,260% 0,275% 0,247%

14.799 32 3.128,86 m2 0,687% 0,726% 0,654%

653 30 7.836,25 m2 1,721% 1,819% 1,637%

1.684 28 8.497,10 m2 1,866% 1,973% 1,775%

1.685 27 1.990,45 m2 0,437% 0,462% 0,416%

6.128 21 1.797,94 m2 0,395% 0,417% 0,376%

1.376 19 16.915,68 m2 3,716% 3,927% 3,534%

2.597 15 3.996,79 m2 0,878% 0,928% 0,835%

6.138 5 2.850,76 m2 0,626% 0,662% 0,596%

1.853 4 5.369,55 m2 1,179% 1,246% 1,122%

2.546 3 2.319,01 m2 0,509% 0,538% 0,484%

6.611 2 299,53 m2 0,066% 0,070% 0,063%



FINQUES APORTADES sense Exclosos

Finca registral Nº 
finca Propietari Superfície 

aportada
Percentatge 
aportades

Percentatge 
amb dret Drets inicials

1.732 1 DOLORS CULLELL SALA 1.252,25 m2 0,275% 0,291% 0,262%
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA
TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL
MARGARITA PARERA ALABAU
JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU
MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

846 6 CAN PUJADAS 2006, S.L. 3.899,52 m2 0,858% 0,906% 0,816%
825 7 BATLLE & BIGAS, SL 10.874,59 m2 2,392% 2,528% 2,275%

4.617 8 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 1.395,56 m2 0,307% 0,324% 0,292%
1.010 9 VALLDERIOLF, SA 4.937,83 m2 1,086% 1,148% 1,033%
2.548 10 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 982,50 m2 0,216% 0,228% 0,206%
2.599 11 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 4.550,51 m2 1,001% 1,058% 0,952%
2.600 12 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 4.408,86 m2 0,970% 1,025% 0,922%
1.485 13 VALLDERIOLF, SA 5.981,83 m2 1,316% 1,390% 1,251%
1.587 14 PEDRO BARRACHINA JUBANY 11.600,07 m2 2,551% 2,696% 2,427%

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

885 16 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 5.184,75 m2 1,140% 1,205% 1,085%
884 17 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 1.994,87 m2 0,439% 0,464% 0,417%

2.601 18 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 3.385,81 m2 0,745% 0,787% 0,708%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

1.522 20 FRANCISCO BOSCH PLANA 9.181,14 m2 2,019% 2,134% 1,921%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO
PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

599 23 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 2.827,12 m2 0,622% 0,657% 0,591%
2.494 24 ROSA GANDUXER I POUS 5.323,96 m2 1,171% 1,238% 1,114%
6.840 25 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 6.213,47 m2 1,367% 1,444% 1,300%
3.948 26 INVERTRASA, SA 10.413,46 m2 2,290% 2,421% 2,179%

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA
VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA

899 29 FRANCISCO BOSCH PLANA 10.645,98 m2 2,341% 2,475% 2,227%
ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

1.773 31 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 10.185,04 m2 2,240% 2,367% 2,131%
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST

2.171 34 JOSÉ VILA CARBONELL 12.091,32 m2 2,659% 2,811% 2,530%
1.655 35 FLOR DE LOTO, SA 11.760,77 m2 2,587% 2,734% 2,460%
1.210 36 FLOR DE LOTO, SA 6.867,07 m2 1,510% 1,596% 1,437%

JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST

1.309 38 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 10.028,88 m2 2,206% 2,331% 2,098%
11.515 40 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 823,98 m2 0,181% 0,192% 0,172%
12.413 41 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 11.145,12 m2 2,451% 2,591% 2,332%

CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ
NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ
JUAN BALLÚS TABERNE
MERCÈ BOSCH CAMPENY

2.208 44 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 6.049,82 m2 1,331% 1,406% 1,266%
1.678 45 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 9.008,05 m2 1,981% 2,094% 1,885%

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

9.136 47 ARAGOGAMMA, SA 16.174,78 m2 3,557% 3,760% 3,384%
502 48 FRANCISCO BOSCH PLANA 5.791,35 m2 1,274% 1,346% 1,212%

4.529 49 HORMIGONES UNILAND, SL 12.231,37 m2 2,690% 2,843% 2,559%
501 50 SOALPA, SA 9.109,62 m2 2,003% 2,118% 1,906%
45 51 TERESA FABREGA BOSCH 20.170,16 m2 4,436% 4,688% 4,220%

JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ

74 54 ANGLÈS TÈXTIL, SA 5.768,21 m2 1,269% 1,341% 1,207%
3.218 55 FRANCISCO REIXACH PRUNA 3.578,58 m2 0,787% 0,832% 0,749%
2.155 56 FRANCISCO REIXACH PRUNA 10.237,10 m2 2,251% 2,380% 2,142%
100 57 FRANCISCO REIXACH PRUNA 8.621,24 m2 1,896% 2,004% 1,804%

9.920 58 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 35.456,14 m2 7,798% 8,242% 7,418%
2.311 59 BATLLE & BIGAS, SL 275,94 m2 0,061% 0,064% 0,058%
6.679 60 BUNTIANG 900, SL 646,94 m2 0,142% 0,150% 0,135%
3.364 61 ABANESCU, SL 2.525,34 m2 0,555% 0,587% 0,528%
17.714 62 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 4.755,80 m2 1,046% 1,105% 0,995%
1.459 63 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 5.508,56 m2 1,211% 1,280% 1,152%
6.692 64 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 2.613,04 m2 0,575% 0,607% 0,547%
6.416 65 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 1.080,00 m2 0,238% 0,251% 0,226%
3.223 66 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 1.335,15 m2 0,294% 0,310% 0,279%
6.415 67 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 547,33 m2 0,120% 0,127% 0,115%
12.632 68 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 4.531,13 m2 0,997% 1,053% 0,948%

AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 0,00 m2 0,000% 0,000% 10,000%
Camins Cadastrals i Torrents 24.486,01 m2 5,385% 0,000% 0,000%

TOTAL FINQUES APORTADES sense Exclosos 454.691,71 m2 100,000% 100,000% 100,000%

0,970%277 22 4.635,41 m2 1,019% 1,077%

7738 (La Roca)

952 42 5.548,54 m2 1,220% 1,290%

0,376%

3,539%

2.597

0,663% 0,596%

3.996,79 m2 0,836%

3,932%

3

4

0,539%

1,248%

0,510%

1,181%

5 2.850,76 m2 0,627%

2,628%

0,463%

1,975%

1,723% 1,822%

0,418%

1,698%

0,485%

1,123%1.853

0,416%

1,639%

0,929%

1,778%

0,686%

6.138

0,727%

0,275%

0,688%

0,260%

0,438%

0,835%0,928%

1,072% 0,965%

1,161%

19

15 0,879%

1,528%

0,655%

0,248%

0,617%

2,365%

1,869%

16.915,68 m2

7.836,25 m2

0,395%

3,720%

0,878%

1.183,17 m2

4.610,81 m2 1,014%

1,607%

2,486%

0,649%

11.304,62 m2

3.993,19 m2

7.305,83 m2

1.797,94 m2

27

2.949,83 m2

37

21

1.685

2.319,01 m2

5.369,55 m2

1.990,45 m2

8.497,10 m2

3.128,86 m2

43

5375

461.601

2.546

1.376

281.684

6.128

653 30

3214.799

15.038

6.896

33

525.010



ORDENACIÓ

CLASSE DE SÒL Clau Superfície % Cessions % edificabilitat

Espais Verds V 132.632,04 m2 29,13% 132.632,04 m2 29,13%
Sistema Hidrològic H 3.453,57 m2 0,76% 3.453,57 m2 0,76%

Equipaments Q 23.181,96 m2 5,09% 23.181,96 m2 5,09%
Serveis Tècnics ST 271,96 m2 0,06% 271,96 m2 0,06%

Vials Vi 52.249,97 m2 11,48% 52.249,97 m2 11,48%
Total SISTEMES 211.789,50 m2 46,52% 211.789,50 m2 46,52%

Edificació aïllada D.I 196.686,67 m2 43,20% 0,00 m2 0,00% 1,00 m2st/m2s
Edificació en filera D.II 46.786,68 m2 10,28% 0,00 m2 0,00% 1,45 m2st/m2s

Total ZONES 243.473,35 m2 53,48% 0,00 m2 0,00%

TOTAL 455.262,85 m2 100,000% 211.789,50 m2 46,52% 1,09 m2st/m2s
454.691,71 m2

PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LES FINQUES EDIFICABLES RESULTANTS

Finca Resultant Zonificació 
Urbanística Superfície % sòl Sostre máx. % sostre Industrial

Aïllades D.I 196.686,67 m2 80,784% 196.686,67 m2 74,354% 196.686,67 m2
a.01 D.I 4.854,81 m2 1,994% 4.854,81 m2 1,835% 4.854,81 m2
a.02 D.I 5.695,76 m2 2,339% 5.695,76 m2 2,153% 5.695,76 m2
a.05 D.I 4.513,55 m2 1,854% 4.513,55 m2 1,706% 4.513,55 m2
a.06 D.I 5.878,68 m2 2,415% 5.878,68 m2 2,222% 5.878,68 m2
a.07 D.I 4.138,46 m2 1,700% 4.138,46 m2 1,564% 4.138,46 m2
a.08 D.I 6.292,96 m2 2,585% 6.292,96 m2 2,379% 6.292,96 m2
a.10 D.I 6.141,13 m2 2,522% 6.141,13 m2 2,322% 6.141,13 m2
a.12 D.I 6.434,82 m2 2,643% 6.434,82 m2 2,433% 6.434,82 m2
a.15 D.I 6.227,44 m2 2,558% 6.227,44 m2 2,354% 6.227,44 m2
a.14 D.I 5.582,94 m2 2,293% 5.582,94 m2 2,111% 5.582,94 m2
a.16 D.I 4.796,92 m2 1,970% 4.796,92 m2 1,813% 4.796,92 m2
a.17 D.I 7.003,05 m2 2,876% 7.003,05 m2 2,647% 7.003,05 m2
a.18 D.I 12.753,41 m2 5,238% 12.753,41 m2 4,821% 12.753,41 m2
a.19 D.I 25.828,47 m2 10,608% 25.828,47 m2 9,764% 25.828,47 m2
a.20 D.I 3.696,84 m2 1,518% 3.696,84 m2 1,398% 3.696,84 m2
a.21 D.I 15.235,07 m2 6,257% 15.235,07 m2 5,759% 15.235,07 m2
a.22 D.I 5.401,15 m2 2,218% 5.401,15 m2 2,042% 5.401,15 m2
a.24 D.I 7.669,65 m2 3,150% 7.669,65 m2 2,899% 7.669,65 m2
a.25 D.I 4.251,30 m2 1,746% 4.251,30 m2 1,607% 4.251,30 m2
a.26 D.I 5.932,83 m2 2,437% 5.932,83 m2 2,243% 5.932,83 m2
a.27 D.I 5.776,31 m2 2,372% 5.776,31 m2 2,184% 5.776,31 m2
a.28 D.I 7.075,00 m2 2,906% 7.075,00 m2 2,675% 7.075,00 m2
a.29 D.I 7.602,45 m2 3,122% 7.602,45 m2 2,874% 7.602,45 m2
a.30 D.I 27.903,67 m2 11,461% 27.903,67 m2 10,549% 27.903,67 m2

Filera D.II 46.786,68 m2 19,216% 67.840,69 m2 25,646% 67.840,69 m2
f.01 D.II 1.608,21 m2 0,661% 2.331,90 m2 0,882% 2.331,90 m2
f.02 D.II 2.143,92 m2 0,881% 3.108,68 m2 1,175% 3.108,68 m2
f.03 D.II 1.669,79 m2 0,686% 2.421,20 m2 0,915% 2.421,20 m2
f.25 D.II 802,51 m2 0,330% 1.163,64 m2 0,440% 1.163,64 m2
f.04 D.II 1.231,49 m2 0,506% 1.785,66 m2 0,675% 1.785,66 m2
f.05 D.II 2.226,83 m2 0,915% 3.228,90 m2 1,221% 3.228,90 m2
f.06 D.II 2.040,00 m2 0,838% 2.958,00 m2 1,118% 2.958,00 m2
f.07 D.II 720,00 m2 0,296% 1.044,00 m2 0,395% 1.044,00 m2
f.08 D.II 1.380,00 m2 0,567% 2.001,00 m2 0,756% 2.001,00 m2
f.09 D.II 1.860,00 m2 0,764% 2.697,00 m2 1,020% 2.697,00 m2
f.11 D.II 2.868,00 m2 1,178% 4.158,60 m2 1,572% 4.158,60 m2
f.14 D.II 1.656,00 m2 0,680% 2.401,20 m2 0,908% 2.401,20 m2
f.28 D.II 720,00 m2 0,296% 1.044,00 m2 0,395% 1.044,00 m2
f.12 D.II 3.456,00 m2 1,419% 5.011,20 m2 1,894% 5.011,20 m2
f.15 D.II 3.601,47 m2 1,479% 5.222,13 m2 1,974% 5.222,13 m2
f.16 D.II 925,86 m2 0,380% 1.342,50 m2 0,508% 1.342,50 m2
f.20 D.II 994,63 m2 0,409% 1.442,21 m2 0,545% 1.442,21 m2
f.19 D.II 2.007,44 m2 0,825% 2.910,79 m2 1,100% 2.910,79 m2
f.17 D.II 2.012,94 m2 0,827% 2.918,76 m2 1,103% 2.918,76 m2
f.18 D.II 2.989,91 m2 1,228% 4.335,37 m2 1,639% 4.335,37 m2
f.21 D.II 1.055,56 m2 0,434% 1.530,56 m2 0,579% 1.530,56 m2
f.26 D.II 2.173,67 m2 0,893% 3.151,82 m2 1,191% 3.151,82 m2
f.23 D.II 2.512,39 m2 1,032% 3.642,97 m2 1,377% 3.642,97 m2
f.27 D.II 1.376,33 m2 0,565% 1.995,68 m2 0,754% 1.995,68 m2
f.24 D.II 2.753,73 m2 1,131% 3.992,91 m2 1,509% 3.992,91 m2

TOTAL 243.473,35 m2 100,000% 264.527,36 m2 100,000% 264.527,36 m2



COSTOS D'URBANIZTACIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Obra ja executada 1 4.921.847,22 € 4.921.847,22 €

Desviament serveis 1 27.924,46 € 27.924,46 €
Obtenció terrenys càrrega externa 2.050,00 m2 20,05 €/m2 41.102,50 €
Nou col·lector torrent del Ramassar 1.200,00 m 300,00 €/m 360.000,00 €
Press. Exec. Material Urbanització pendent 1 8.807.433,62 € 8.807.433,62 €
Urbanització complementaria 2.312,00 m2 57,54 €/m2 133.040,84 €
Seguretat i salut s/ (9.369.501,42) 1,77% 165.826,54 €
Control de qualitat s/ (9.369.501,42) 1,21% 113.413,27 €

Benefici Industrial s/ (9.648.741,23) 6,00% 578.924,47 €
Despesses Generals s/ (9.648.741,23) 13,00% 1.254.336,36 €

Obra pendent 1 11.482.002,06 € 11.482.002,06 €

TOTAL URBANITZACIÓ 16.403.849,28 €

INDEMNITZACIONS PER REALLOTJAMENT

Reallotjament d'afectats urbanístics 1 0,00 € 0,00 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 1 0,00 €

INDEMNITZACIONS PER EXTINCIÓ DE DRETS

Indemnitzacions 1 597.941,36 € 597.941,36 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 2 597.941,36 €

INDEMNITZACIONS PER EXCLUSIÓ

Indemnitzacions 1 18.095,72 € 18.095,72 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 3 18.095,72 €

DESPESES DE GESTIÓ

Concepte Unitat Cost Unitari Subtotal

Honoraris tècnics (Obra urb. 2007) 1 674.416,33 € 674.416,33 €
Indemnitzacions (*compensades al Padró) 1 378.985,60 € 378.985,60 €
Anuncis i Despeses registrals (2007) 1 117.872,38 € 117.872,38 €
Gestió (2007) 0,00% 6.093.121,53 € 0,00 €

Honoraris tècnics (PP, PURB, PREP) 0 273.750,00 € 0,00 €
Autorització de connexió xarxa sanejament 1             879.739,15 € 879.739,15 €
Gestió 3,00% 16.403.849,28 € 492.115,48 €
Despeses de formalització i inscripció registral 1,50% 16.403.849,28 € 246.057,74 €

TOTAL GESTIÓ 2.789.186,68 €

TOTAL CÀRREGUES URBANÍSTIQUES 19.809.073,05 €



3.1 INDEMNITZACIONS PER BÉNS I DRETS

INDEMNITZACIONS PER EDIFICACIONS, INSTAL·LACIONS I ALTRES NO COMPATIBLES AMB L'ORDENACIÓ

Finca 
aportada Perceptor de la indemnització Valoració

MARIA MIGUEL FELICIANO I JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ
a) Cobert per magatzem. 2.615,96 €
b) Construcció ocupada per els serveis. 1.635,21 €

CAN PUJADAS 2006, S.L.
a) Edificació destinada a magatzem agrícola. 11.020,61 €
b) Edificació destinada a magatzem agrícola. 3.954,78 €
c) Cobert agrícola 1.559,56 €
d) Cobert agrícola 649,53 €
e) hivernacle 1.504,60 €
f) Bassa de formigó per emmagatzematge d'aigua de reg. 1.152,62 €

g) Pou d'extracció d'aigua del subsòl. 1.082,62 €
h) Pou d'extracció d'aigua del subsòl. 1.082,62 €
i) Pou d'extracció d'aigua del subsòl. 1.082,62 €
j) Terrenys ocupats al servei de construccions rústiques. 13.302,45 €

k) Plantació d'oliveres. 18.200,00 €
l) Enderroc edificació residencial. 12.783,55 €

BATLLE & BIGAS, S.L.
Enderroc d’una sèrie d’edificacions agrícoles en desús
provinents de la finca aportada, que queden sobre sòl
destinat a sistemes.
VALLDERIOLF, SA

a) Antiga granja 50.278,29 €
b) Enderroc edificació residencial. 29.053,51 €

PERE BARRACHINA JUBANY
a) Cobert sense tancaments. 25.758,67 €
b) Caseta vigilant. 31.540,58 €
c) Pati pavimentat. 100.163,72 €
d) Tancament perimetral. 3.194,57 €
e) Pou. 4.723,98 €

DESGUACES TRECE, S.L.
En concepte de reducció de superfície de l'activitat.
OSCAR I JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

a) Cal eliminar una instal·lació annexa a l’edificació que queda
fora de l’alineació de la parcel·la resultant. 3.586,00 €

b) Pou que pertany a la finca, tot i ser a l’exterior, i que caldra
extinguir en quedar dins de finca resultant adjudicada a un
altre propietari.

1.082,62 €

INVERTRASA, SA.
a) Nau. 102.206,39 €
b) Marquesina per a cubrició molls. 2.037,20 €
c) Construcció nova façana. 13.349,91 €

VINYA BRUGUER, S.L., FRANCISCO AGUILERA CODINA I MARIA
AGUILERA CODINA.

a) Cobert per estable sense climatitzar. 841,53 €
b) Cobert ús agrícola sense tancament. 959,59 €
c) Terrenys ocupats al servei de les construccions agrícoles. 9.962,35 €
d) Enderroc casa de pages. 19.756,39 €

FRANCISCO BOSCH PLANA
a) Pou amb les instal·lacions de captació d'aigua soterrada. 2.547,31 €
b) Bassa per emmagatzematge d'aigua de reg. 1.303,70 €
c) Caseta, magatzem agrícola. 2.176,26 €

FLOR DE LOTO,S.A.
Tancat i plantació que queda dins una finca de domini i ús
públic.
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ, NADIA CLAVELL GÓMEZ I ANTONI
CLAVELL GÓMEZ
Tancat de finca que queda dins una finca adjudicada a un
altre propietari.
JUAN BALLÚS TABERNÉ I MARIA MERCEDES BOSCH CAMPENY
Terrenys ocupats al servei de les construccions agrícoles.
PALET & PUIG IMMOBILIARIA, S.L.
Hi ha un pou que queda dins una zona de domini i ús públic.

FRANCISCO REIXACH PRUNA
Cal extingir una edificació que queda dins una finca
adjudicada a un altre propietari.
FRANCISCO REIXACH PRUNA

a) Nau. 6.966,36 €
b) Cabina de pintura. 706,30 €
c) Pou. 1.448,50 €
d) Contracte d'arrendament a extingir. 24.637,68 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 597.941,36 €

28
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37

470,25 €



3.2 INDEMNITZACIONS PER EXCLUSIÓ

INDEMNITZACIONS PER EXCLUSIÓ PER MANCA DE DRET (<15% parcel·la mínima) Art.126.d LUC

Finca registral
Finca 

aportada Perceptor de la indemnització
ua's pendents 

adjudicar
Valor ua 

Indemnització Valoració

Mª CABEZA TORRES ROCAMORA
RICARDO TORRES ROCAMORA
JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS
JAVIER JUNCADELLA SALISACHS
MERCEDES JUNCADELLA SALISACHS
GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS
Mª ÁNGELES RECOLONS MORER
ENCARNACIÓN TUSQUETS PEDROSA

550 (La Roca) 39 JUAN RIU COCH 131,85 ua 65,27 €/ua 8.605,56 €

TOTAL INDEMNITZACIONS 18.095,72 €

65,27 €/ua145,40 ua6.611 2 9.490,16 €



4. VALORACIÓ I APROFITAMENT

CÀLCUL DE L'APROFITAMENT

Zona de valor Vv útil coef. Útil/const. Vv construida Cost constr. Altres despeses Vr Homog.
Tipus I 848,35 €/m2st 1,04 815,72 €/m2st 384,64 €/m2st 149,48 €/m2st 145,65 €/m2st 0,904
Tipus II 1.072,72 €/m2st 1,11 966,41 €/m2st 444,74 €/m2st 173,53 €/m2st 161,10 €/m2st 1,000

161,10 €
Zona de valor Sostre Vr Valor

Tipus I 196.686,67 m2st 145,65 €/m2st 28.647.848,88 € 72,385% 23.234,75 ua 10,00% de cessió
Tipus II 67.840,69 m2st 161,10 €/m2st 10.929.125,69 € 27,615%
Total 264.527,36 m2st 39.576.974,57 €

DISTRIBUCIÓ ua CORRECTE 232.347,54 ua

FINQUES RESULTANTS

Finca Resultant Zonificació 
Urbanística Sòl Industrial Sostre Industrial ua FINCA % de ua's total

Aïllades D.I 196.686,67 m2 196.686,67 m2 168.446,25 ua 72,498%
a.01 D.I 4.854,81 m2 4.854,81 m2 3.923,28 ua 1,689%
a.02 D.I 5.695,76 m2 5.695,76 m2 4.621,43 ua 1,989%
a.05 D.I 4.513,55 m2 4.513,55 m2 3.658,24 ua 1,574%
a.06 D.I 5.878,68 m2 5.878,68 m2 4.759,17 ua 2,048%
a.07 D.I 4.138,46 m2 4.138,46 m2 3.442,95 ua 1,482%
a.08 D.I 6.292,96 m2 6.292,96 m2 5.384,52 ua 2,317%
a.10 D.I 6.141,13 m2 6.141,13 m2 5.250,34 ua 2,260%
a.12 D.I 6.434,82 m2 6.434,82 m2 5.208,50 ua 2,242%
a.15 D.I 6.227,44 m2 6.227,44 m2 5.060,52 ua 2,178%
a.14 D.I 5.582,94 m2 5.582,94 m2 4.531,53 ua 1,950%
a.16 D.I 4.796,92 m2 4.796,92 m2 3.885,02 ua 1,672%
a.17 D.I 7.003,05 m2 7.003,05 m2 5.983,43 ua 2,575%
a.18 D.I 12.753,41 m2 12.753,41 m2 10.953,98 ua 4,714%
a.19 D.I 25.828,47 m2 25.828,47 m2 22.184,22 ua 9,548%
a.20 D.I 3.696,84 m2 3.696,84 m2 3.277,05 ua 1,410%
a.21 D.I 15.235,07 m2 15.235,07 m2 13.774,20 ua 5,928%
a.22 D.I 5.401,15 m2 5.401,15 m2 4.851,23 ua 2,088%
a.24 D.I 7.669,65 m2 7.669,65 m2 6.914,61 ua 2,976%
a.25 D.I 4.251,30 m2 4.251,30 m2 3.808,61 ua 1,639%
a.26 D.I 5.932,83 m2 5.932,83 m2 4.789,87 ua 2,062%
a.27 D.I 5.776,31 m2 5.776,31 m2 4.667,60 ua 2,009%
a.28 D.I 7.075,00 m2 7.075,00 m2 5.733,87 ua 2,468%
a.29 D.I 7.602,45 m2 7.602,45 m2 6.554,06 ua 2,821%
a.30 D.I 27.903,67 m2 27.903,67 m2 25.228,02 ua 10,858%

Filera D.II 46.786,68 m2 67.840,69 m2 63.901,29 ua 27,502%
f.01 D.II 1.608,21 m2 2.331,90 m2 2.125,55 ua 0,915%
f.02 D.II 2.143,92 m2 3.108,68 m2 2.908,93 ua 1,252%
f.03 D.II 1.669,79 m2 2.421,20 m2 2.296,03 ua 0,988%
f.25 D.II 802,51 m2 1.163,64 m2 1.095,29 ua 0,471%
f.04 D.II 1.231,49 m2 1.785,66 m2 1.681,51 ua 0,724%
f.05 D.II 2.226,83 m2 3.228,90 m2 3.045,10 ua 1,311%
f.06 D.II 2.040,00 m2 2.958,00 m2 2.708,40 ua 1,166%
f.07 D.II 720,00 m2 1.044,00 m2 982,68 ua 0,423%
f.08 D.II 1.380,00 m2 2.001,00 m2 1.883,47 ua 0,811%
f.09 D.II 1.860,00 m2 2.697,00 m2 2.370,60 ua 1,020%
f.11 D.II 2.868,00 m2 4.158,60 m2 3.960,36 ua 1,704%
f.14 D.II 1.656,00 m2 2.401,20 m2 2.260,16 ua 0,973%
f.28 D.II 720,00 m2 1.044,00 m2 982,68 ua 0,423%
f.12 D.II 3.456,00 m2 5.011,20 m2 4.805,12 ua 2,068%
f.15 D.II 3.601,47 m2 5.222,13 m2 4.974,08 ua 2,141%
f.16 D.II 925,86 m2 1.342,50 m2 1.275,37 ua 0,549%
f.20 D.II 994,63 m2 1.442,21 m2 1.370,10 ua 0,590%
f.19 D.II 2.007,44 m2 2.910,79 m2 2.765,25 ua 1,190%
f.17 D.II 2.012,94 m2 2.918,76 m2 2.698,89 ua 1,162%
f.18 D.II 2.989,91 m2 4.335,37 m2 4.142,04 ua 1,783%
f.21 D.II 1.055,56 m2 1.530,56 m2 1.445,17 ua 0,622%
f.26 D.II 2.173,67 m2 3.151,82 m2 2.968,96 ua 1,278%
f.23 D.II 2.512,39 m2 3.642,97 m2 3.452,39 ua 1,486%
f.27 D.II 1.376,33 m2 1.995,68 m2 1.884,41 ua 0,811%
f.24 D.II 2.753,73 m2 3.992,91 m2 3.818,74 ua 1,644%

243.473,35 m2 264.527,36 m2 232.347,54 ua 100,000%
243.473,35 m2 264.527,36 m2 232.347,54 ua

minima D.II 1.044,00 ua 0,00 ua 0,00 € 0,000%
f.min D.II 1.044,00 ua 0,95 0,00 ua 0,00 € 0,000%

VALORACIÓ DEL SÒL APORTAT

Vs u.a. Valor total sector Càrregues Valor NO 
Urbanit. Valor ua NO urb. Càrregues/ua 

adjudicada
170,34 €/ua 232.347,54 ua 39.576.974,57 € 19.790.977,32 € 19.785.997,25 € 85,16 €/ua 94,64 €/ua

Aprofitament Percentatge u.a. Valor
Privat 90% 209.112,79 ua 35.619.277,12 €

Cessions A.M. 10% 23.234,75 ua 3.957.697,46 €
100% 232.347,54 ua 39.576.974,57 €

01/09/2016
Aprofitament Valor actualitzat TLR PR

1,00 ua 65,27 € 0,224% 14%
Actualització de u.a. a efectes indemnitzatoris per exclusió

TOTAL

Vc Vr = Vv/1,4  - VcVv



4. VALORACIÓ I APROFITAMENT

CÀLCUL UNITATS D'APROFITAMENT

Finca Resultant Zonificació 
Urbanística

Supefície finca 
resultant Industrial Ocupació 

teòrica (70%)
Ocupació dins 

gàlibs
superfície 

s/normativa

superfície 
s/configuració 

parcel·les

coef. plantes 
altes coef. Situació coef. Homog ua plantes ua FINCA % del valor 

total

Aïllades D.I 196.686,67 m2 196.686,67 m2 168.446,25 ua 168.446,25 ua 72,498%

a.01 D.I 4.854,81 m2 4.854,81 m2 3.398,37 m2 2.732,67 m2 PB 3.398,37 m2 2.732,67 m2 1,000 0,900 0,904 2.223,57 ua
P1 1.456,44 m2 1.456,44 m2 1,000 0,900 0,904 1.185,11 ua
P1 665,70 m2 0,950 0,900 0,904 514,59 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.02 D.I 5.695,76 m2 5.695,76 m2 3.987,03 m2 3.662,42 m2 PB 3.987,03 m2 3.662,42 m2 1,000 0,900 0,904 2.980,11 ua
P1 1.708,73 m2 1.708,73 m2 1,000 0,900 0,904 1.390,39 ua
P1 324,61 m2 0,950 0,900 0,904 250,93 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.05 D.I 4.513,55 m2 4.513,55 m2 3.159,49 m2 2.804,70 m2 PB 3.159,49 m2 2.804,70 m2 1,000 0,900 0,904 2.282,18 ua
P1 1.354,07 m2 1.354,07 m2 1,000 0,900 0,904 1.101,80 ua
P1 354,79 m2 0,950 0,900 0,904 274,25 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.06 D.I 5.878,68 m2 5.878,68 m2 4.115,08 m2 3.517,55 m2 PB 4.115,08 m2 3.517,55 m2 1,000 0,900 0,904 2.862,23 ua
P1 1.763,60 m2 1.763,60 m2 1,000 0,900 0,904 1.435,04 ua
P1 597,53 m2 0,950 0,900 0,904 461,90 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.07 D.I 4.138,46 m2 4.138,46 m2 2.896,92 m2 1.543,82 m2 PB 2.896,92 m2 1.543,82 m2 1,000 1,000 0,904 1.395,79 ua
P1 1.241,54 m2 1.241,54 m2 1,000 1,000 0,904 1.122,49 ua
P1 302,28 m2 0,950 1,000 0,904 259,63 ua
P2 1.050,82 m2 0,700 1,000 0,904 665,04 ua

a.08 D.I 6.292,96 m2 6.292,96 m2 4.405,07 m2 3.926,81 m2 PB 4.405,07 m2 3.926,81 m2 1,000 0,950 0,904 3.372,76 ua
P1 1.887,89 m2 1.887,89 m2 1,000 0,950 0,904 1.621,52 ua
P1 478,26 m2 0,950 0,950 0,904 390,24 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

a.10 D.I 6.141,13 m2 6.141,13 m2 4.298,79 m2 3.732,72 m2 PB 4.298,79 m2 3.732,72 m2 1,000 0,950 0,904 3.206,05 ua
P1 1.842,34 m2 1.842,34 m2 1,000 0,950 0,904 1.582,40 ua
P1 566,07 m2 0,950 0,950 0,904 461,89 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

a.12 D.I 6.434,82 m2 6.434,82 m2 4.504,37 m2 3.828,14 m2 PB 4.504,37 m2 3.828,14 m2 1,000 0,900 0,904 3.114,96 ua
P1 1.930,45 m2 1.930,45 m2 1,000 0,900 0,904 1.570,80 ua
P1 676,23 m2 0,950 0,900 0,904 522,74 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.15 D.I 6.227,44 m2 6.227,44 m2 4.359,21 m2 4.193,26 m2 PB 4.359,21 m2 4.193,26 m2 1,000 0,900 0,904 3.412,06 ua
P1 1.868,23 m2 1.868,23 m2 1,000 0,900 0,904 1.520,18 ua
P1 165,95 m2 0,950 0,900 0,904 128,28 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.14 D.I 5.582,94 m2 5.582,94 m2 3.908,06 m2 3.630,17 m2 PB 3.908,06 m2 3.630,17 m2 1,000 0,900 0,904 2.953,87 ua
P1 1.674,88 m2 1.674,88 m2 1,000 0,900 0,904 1.362,85 ua
P1 277,89 m2 0,950 0,900 0,904 214,81 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.16 D.I 4.796,92 m2 4.796,92 m2 3.357,84 m2 2.909,63 m2 PB 3.357,84 m2 2.909,63 m2 1,000 0,900 0,904 2.367,57 ua
P1 1.439,08 m2 1.439,08 m2 1,000 0,900 0,904 1.170,98 ua
P1 448,21 m2 0,950 0,900 0,904 346,48 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.17 D.I 7.003,05 m2 7.003,05 m2 4.902,14 m2 4.167,98 m2 PB 4.902,14 m2 4.167,98 m2 1,000 0,950 0,904 3.579,90 ua
P1 2.100,92 m2 2.100,92 m2 1,000 0,950 0,904 1.804,49 ua
P1 734,16 m2 0,950 0,950 0,904 599,04 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

a.18 D.I 12.753,41 m2 12.753,41 m2 8.927,39 m2 9.029,22 m2 PB 8.927,39 m2 8.927,39 m2 1,000 0,950 0,904 7.667,78 ua
P1 3.826,02 m2 3.826,02 m2 1,000 0,950 0,904 3.286,19 ua
P1 0,00 m2 0,950 0,950 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

a.19 D.I 25.828,47 m2 25.828,47 m2 18.079,93 m2 20.495,38 m2 PB 18.079,93 m2 18.079,93 m2 1,000 0,950 0,904 15.528,95 ua
P1 7.748,54 m2 7.748,54 m2 1,000 0,950 0,904 6.655,27 ua
P1 0,00 m2 0,950 0,950 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,950 0,904 0,00 ua

a.20 D.I 3.696,84 m2 3.696,84 m2 2.587,79 m2 1.784,30 m2 PB 2.587,79 m2 1.784,30 m2 1,000 1,000 0,904 1.613,21 ua
P1 1.109,05 m2 1.109,05 m2 1,000 1,000 0,904 1.002,71 ua
P1 675,25 m2 0,950 1,000 0,904 579,97 ua
P2 128,24 m2 0,700 1,000 0,904 81,16 ua

a.21 D.I 15.235,07 m2 15.235,07 m2 10.664,55 m2 11.389,85 m2 PB 10.664,55 m2 10.664,55 m2 1,000 1,000 0,904 9.641,94 ua
P1 4.570,52 m2 4.570,52 m2 1,000 1,000 0,904 4.132,26 ua
P1 0,00 m2 0,950 1,000 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

a.22 D.I 5.401,15 m2 5.401,15 m2 3.780,81 m2 3.072,59 m2 PB 3.780,81 m2 3.072,59 m2 1,000 1,000 0,904 2.777,96 ua
P1 1.620,35 m2 1.620,35 m2 1,000 1,000 0,904 1.464,97 ua
P1 708,22 m2 0,950 1,000 0,904 608,29 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

a.24 D.I 7.669,65 m2 7.669,65 m2 5.368,76 m2 4.934,93 m2 PB 5.368,76 m2 4.934,93 m2 1,000 1,000 0,904 4.461,73 ua
P1 2.300,90 m2 2.300,90 m2 1,000 1,000 0,904 2.080,27 ua
P1 433,82 m2 0,950 1,000 0,904 372,61 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

a.25 D.I 4.251,30 m2 4.251,30 m2 2.975,91 m2 2.200,84 m2 PB 2.975,91 m2 2.200,84 m2 1,000 1,000 0,904 1.989,80 ua
P1 1.275,39 m2 1.275,39 m2 1,000 1,000 0,904 1.153,09 ua
P1 775,07 m2 0,950 1,000 0,904 665,71 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

a.26 D.I 5.932,83 m2 5.932,83 m2 4.152,98 m2 3.227,07 m2 PB 4.152,98 m2 3.227,07 m2 1,000 0,900 0,904 2.625,87 ua
P1 1.779,85 m2 1.779,85 m2 1,000 0,900 0,904 1.448,26 ua
P1 925,91 m2 0,950 0,900 0,904 715,74 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.27 D.I 5.776,31 m2 5.776,31 m2 4.043,42 m2 3.242,58 m2 PB 4.043,42 m2 3.242,58 m2 1,000 0,900 0,904 2.638,49 ua
P1 1.732,89 m2 1.732,89 m2 1,000 0,900 0,904 1.410,06 ua
P1 800,84 m2 0,950 0,900 0,904 619,06 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.28 D.I 7.075,00 m2 7.075,00 m2 4.952,50 m2 4.385,70 m2 PB 4.952,50 m2 4.385,70 m2 1,000 0,900 0,904 3.568,64 ua
P1 2.122,50 m2 2.122,50 m2 1,000 0,900 0,904 1.727,08 ua
P1 566,80 m2 0,950 0,900 0,904 438,14 ua
P2 0,00 m2 0,700 0,900 0,904 0,00 ua

a.29 D.I 7.602,45 m2 7.602,45 m2 5.321,72 m2 3.297,14 m2 PB 5.321,72 m2 3.297,14 m2 1,000 1,000 0,904 2.980,98 ua
P1 2.280,74 m2 2.280,74 m2 1,000 1,000 0,904 2.062,04 ua
P1 1.016,41 m2 0,950 1,000 0,904 873,00 ua
P2 1.008,17 m2 0,700 1,000 0,904 638,05 ua

a.30 D.I 27.903,67 m2 27.903,67 m2 19.532,57 m2 21.126,22 m2 PB 19.532,57 m2 19.532,57 m2 1,000 1,000 0,904 17.659,62 ua
P1 8.371,10 m2 8.371,10 m2 1,000 1,000 0,904 7.568,41 ua
P1 0,00 m2 0,950 1,000 0,904 0,00 ua
P2 0,00 m2 0,700 1,000 0,904 0,00 ua

10,858%

2,821%

2,468%

2,009%

2,062%

1,639%

2,976%

2,088%

5,928%

1,410%

9,548%

4,714%

2,575%

1,672%

1,950%

4.789,87 ua

4.667,60 ua

5.733,87 ua

6.554,06 ua

2,178%

2,242%

2,260%

2,317%

1,482%

2,048%

1,574%

1,989%

1,689%

6.914,61 ua

3.808,61 ua

10.953,98 ua

22.184,22 ua

3.277,05 ua

13.774,20 ua

4.851,23 ua

25.228,02 ua

5.250,34 ua

5.208,50 ua

5.060,52 ua

4.531,53 ua

3.885,02 ua

5.983,43 ua

3.923,28 ua

4.621,43 ua

3.658,24 ua

4.759,17 ua

3.442,95 ua

5.384,52 ua



CÀLCUL UNITATS D'APROFITAMENT

Finca Resultant Zonificació 
Urbanística

Supefície finca 
resultant Industrial Ocupació 

teòrica (70%)
Ocupació dins 

gàlibs
superfície 

s/normativa

superfície 
s/configuració 

parcel·les

coef. plantes 
altes coef. Situació coef. Homog ua plantes ua FINCA % del valor 

total

Filera D.II 46.786,68 m2 67.840,69 m2 63.901,29 ua 63.901,29 ua 27,502%

f.01 D.II 1.608,21 m2 2.331,90 m2 1.125,75 m2 753,38 m2 PB 1.125,75 m2 753,38 m2 1,000 1,000 1,000 753,38 ua
P1 1.125,75 m2 753,38 m2 1,000 1,000 1,000 753,38 ua
P2 80,41 m2 80,41 m2 1,000 1,000 1,000 80,41 ua
P2 672,97 m2 0,800 1,000 1,000 538,38 ua
P3 71,76 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.02 D.II 2.143,92 m2 3.108,68 m2 1.500,74 m2 1.384,11 m2 PB 1.500,74 m2 1.384,11 m2 1,000 0,950 1,000 1.314,90 ua
P1 1.500,74 m2 1.384,11 m2 1,000 0,950 1,000 1.314,90 ua
P2 107,20 m2 107,20 m2 1,000 0,950 1,000 101,84 ua
P2 233,27 m2 0,800 0,950 1,000 177,28 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.03 D.II 1.669,79 m2 2.421,20 m2 1.168,85 m2 1.158,04 m2 PB 1.168,85 m2 1.158,04 m2 1,000 0,950 1,000 1.100,14 ua
P1 1.168,85 m2 1.158,04 m2 1,000 0,950 1,000 1.100,14 ua
P2 83,49 m2 83,49 m2 1,000 0,950 1,000 79,32 ua
P2 21,63 m2 0,800 0,950 1,000 16,44 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.25 D.II 802,51 m2 1.163,64 m2 561,76 m2 535,01 m2 PB 561,76 m2 535,01 m2 1,000 0,950 1,000 508,26 ua
P1 561,76 m2 535,01 m2 1,000 0,950 1,000 508,26 ua
P2 40,13 m2 40,13 m2 1,000 0,950 1,000 38,12 ua
P2 53,49 m2 0,800 0,950 1,000 40,66 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.04 D.II 1.231,49 m2 1.785,66 m2 862,04 m2 822,91 m2 PB 862,04 m2 822,91 m2 1,000 0,950 1,000 781,76 ua
P1 862,04 m2 822,91 m2 1,000 0,950 1,000 781,76 ua
P2 61,57 m2 61,57 m2 1,000 0,950 1,000 58,50 ua
P2 78,27 m2 0,800 0,950 1,000 59,48 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.05 D.II 2.226,83 m2 3.228,90 m2 1.558,78 m2 1.099,28 m2 PB 1.558,78 m2 1.099,28 m2 1,000 1,000 1,000 1.099,28 ua
P1 1.558,78 m2 1.099,28 m2 1,000 1,000 1,000 1.099,28 ua
P2 111,34 m2 111,34 m2 1,000 1,000 1,000 111,34 ua
P2 919,00 m2 0,800 1,000 1,000 735,20 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.06 D.II 2.040,00 m2 2.958,00 m2 1.428,00 m2 960,00 m2 PB 1.428,00 m2 960,00 m2 1,000 1,000 1,000 960,00 ua
P1 1.428,00 m2 960,00 m2 1,000 1,000 1,000 960,00 ua
P2 102,00 m2 102,00 m2 1,000 1,000 1,000 102,00 ua
P2 858,00 m2 0,800 1,000 1,000 686,40 ua
P3 78,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.07 D.II 720,00 m2 1.044,00 m2 504,00 m2 480,00 m2 PB 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P1 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P2 36,00 m2 36,00 m2 1,000 0,950 1,000 34,20 ua
P2 48,00 m2 0,800 0,950 1,000 36,48 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.08 D.II 1.380,00 m2 2.001,00 m2 966,00 m2 920,00 m2 PB 966,00 m2 920,00 m2 1,000 0,950 1,000 874,00 ua
P1 966,00 m2 920,00 m2 1,000 0,950 1,000 874,00 ua
P2 69,00 m2 69,00 m2 1,000 0,950 1,000 65,55 ua
P2 92,00 m2 0,800 0,950 1,000 69,92 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.09 D.II 1.860,00 m2 2.697,00 m2 1.302,00 m2 840,00 m2 PB 1.302,00 m2 840,00 m2 1,000 1,000 1,000 840,00 ua
P1 1.302,00 m2 840,00 m2 1,000 1,000 1,000 840,00 ua
P2 93,00 m2 93,00 m2 1,000 1,000 1,000 93,00 ua
P2 747,00 m2 0,800 1,000 1,000 597,60 ua
P3 177,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.11 D.II 2.868,00 m2 4.158,60 m2 2.007,60 m2 1.512,00 m2 PB 2.007,60 m2 1.512,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.512,00 ua
P1 2.007,60 m2 1.512,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.512,00 ua
P2 143,40 m2 143,40 m2 1,000 1,000 1,000 143,40 ua
P2 991,20 m2 0,800 1,000 1,000 792,96 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.14 D.II 1.656,00 m2 2.401,20 m2 1.159,20 m2 1.104,00 m2 PB 1.159,20 m2 1.104,00 m2 1,000 0,950 1,000 1.048,80 ua
P1 1.159,20 m2 1.104,00 m2 1,000 0,950 1,000 1.048,80 ua
P2 82,80 m2 82,80 m2 1,000 0,950 1,000 78,66 ua
P2 110,40 m2 0,800 0,950 1,000 83,90 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.28 D.II 720,00 m2 1.044,00 m2 504,00 m2 480,00 m2 PB 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P1 504,00 m2 480,00 m2 1,000 0,950 1,000 456,00 ua
P2 36,00 m2 36,00 m2 1,000 0,950 1,000 34,20 ua
P2 48,00 m2 0,800 0,950 1,000 36,48 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.12 D.II 3.456,00 m2 5.011,20 m2 2.419,20 m2 1.904,00 m2 PB 2.419,20 m2 1.904,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.904,00 ua
P1 2.419,20 m2 1.904,00 m2 1,000 1,000 1,000 1.904,00 ua
P2 172,80 m2 172,80 m2 1,000 1,000 1,000 172,80 ua
P2 1.030,40 m2 0,800 1,000 1,000 824,32 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.15 D.II 3.601,47 m2 5.222,13 m2 2.521,03 m2 1.900,90 m2 PB 2.521,03 m2 1.900,90 m2 1,000 1,000 1,000 1.900,90 ua
P1 2.521,03 m2 1.900,90 m2 1,000 1,000 1,000 1.900,90 ua
P2 180,07 m2 180,07 m2 1,000 1,000 1,000 180,07 ua
P2 1.240,26 m2 0,800 1,000 1,000 992,21 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.16 D.II 925,86 m2 1.342,50 m2 648,10 m2 685,22 m2 PB 648,10 m2 648,10 m2 1,000 0,950 1,000 615,70 ua
P1 648,10 m2 648,10 m2 1,000 0,950 1,000 615,70 ua
P2 46,29 m2 46,29 m2 1,000 0,950 1,000 43,98 ua
P2 0,00 m2 0,800 0,950 1,000 0,00 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.20 D.II 994,63 m2 1.442,21 m2 696,24 m2 739,06 m2 PB 696,24 m2 696,24 m2 1,000 0,950 1,000 661,43 ua
P1 696,24 m2 696,24 m2 1,000 0,950 1,000 661,43 ua
P2 49,73 m2 49,73 m2 1,000 0,950 1,000 47,24 ua
P2 0,00 m2 0,800 0,950 1,000 0,00 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.19 D.II 2.007,44 m2 2.910,79 m2 1.405,21 m2 1.480,85 m2 PB 1.405,21 m2 1.405,21 m2 1,000 0,950 1,000 1.334,95 ua
P1 1.405,21 m2 1.405,21 m2 1,000 0,950 1,000 1.334,95 ua
P2 100,37 m2 100,37 m2 1,000 0,950 1,000 95,35 ua
P2 0,00 m2 0,800 0,950 1,000 0,00 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.17 D.II 2.012,94 m2 2.918,76 m2 1.409,06 m2 956,70 m2 PB 1.409,06 m2 956,70 m2 1,000 1,000 1,000 956,70 ua
P1 1.409,06 m2 956,70 m2 1,000 1,000 1,000 956,70 ua
P2 100,65 m2 100,65 m2 1,000 1,000 1,000 100,65 ua
P2 856,05 m2 0,800 1,000 1,000 684,84 ua
P3 48,66 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.18 D.II 2.989,91 m2 4.335,37 m2 2.092,94 m2 1.609,61 m2 PB 2.092,94 m2 1.609,61 m2 1,000 1,000 1,000 1.609,61 ua
P1 2.092,94 m2 1.609,61 m2 1,000 1,000 1,000 1.609,61 ua
P2 149,50 m2 149,50 m2 1,000 1,000 1,000 149,50 ua
P2 966,65 m2 0,800 1,000 1,000 773,32 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.21 D.II 1.055,56 m2 1.530,56 m2 738,89 m2 715,56 m2 PB 738,89 m2 715,56 m2 1,000 0,950 1,000 679,78 ua
P1 738,89 m2 715,56 m2 1,000 0,950 1,000 679,78 ua
P2 52,78 m2 52,78 m2 1,000 0,950 1,000 50,14 ua
P2 46,66 m2 0,800 0,950 1,000 35,46 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.26 D.II 2.173,67 m2 3.151,82 m2 1.521,57 m2 1.052,58 m2 PB 1.521,57 m2 1.052,58 m2 1,000 1,000 1,000 1.052,58 ua
P1 1.521,57 m2 1.052,58 m2 1,000 1,000 1,000 1.052,58 ua
P2 108,68 m2 108,68 m2 1,000 1,000 1,000 108,68 ua
P2 943,90 m2 0,800 1,000 1,000 755,12 ua
P3 -5,92 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

0,423%

1,278%

2.698,89 ua

4.142,04 ua

1.445,17 ua

2.968,96 ua

982,68 ua

1,162%

1,190%

0,590%

0,549%

2,141%

0,622%

1,783%

2,068%

0,973%

1,704%

1,020%

0,811%

0,423%

1,166%

1,311%

0,724%

0,471%

0,988%

1,252%

0,915%

2.260,16 ua

4.805,12 ua

2.125,55 ua

2.908,93 ua

2.296,03 ua

1.095,29 ua

1.681,51 ua

3.045,10 ua

2.708,40 ua

982,68 ua

1.883,47 ua

2.370,60 ua

3.960,36 ua

4.974,08 ua

1.275,37 ua

1.370,10 ua

2.765,25 ua
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f.23 D.II 2.512,39 m2 3.642,97 m2 1.758,67 m2 1.282,24 m2 PB 1.758,67 m2 1.282,24 m2 1,000 1,000 1,000 1.282,24 ua
P1 1.758,67 m2 1.282,24 m2 1,000 1,000 1,000 1.282,24 ua
P2 125,62 m2 125,62 m2 1,000 1,000 1,000 125,62 ua
P2 952,87 m2 0,800 1,000 1,000 762,29 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

f.27 D.II 1.376,33 m2 1.995,68 m2 963,43 m2 933,22 m2 PB 963,43 m2 933,22 m2 1,000 0,950 1,000 886,56 ua
P1 963,43 m2 933,22 m2 1,000 0,950 1,000 886,56 ua
P2 68,82 m2 68,82 m2 1,000 0,950 1,000 65,38 ua
P2 60,42 m2 0,800 0,950 1,000 45,92 ua
P3 0,00 m2 0,000 0,950 1,000 0,00 ua

f.24 D.II 2.753,73 m2 3.992,91 m2 1.927,61 m2 1.492,19 m2 PB 1.927,61 m2 1.492,19 m2 1,000 1,000 1,000 1.492,19 ua
P1 1.927,61 m2 1.492,19 m2 1,000 1,000 1,000 1.492,19 ua
P2 137,69 m2 137,69 m2 1,000 1,000 1,000 137,69 ua
P2 870,84 m2 0,800 1,000 1,000 696,67 ua
P3 0,00 m2 0,000 1,000 1,000 0,00 ua

243.473,35 m2 264.527,36 m2 232.347,54 ua 232.347,54 ua 100,000%
243.473,35 m2 264.527,36 m2

1.884,41 ua 0,811%

3.818,74 ua 1,644%

1,486%3.452,39 ua

TOTAL



ADJUDICACIONS

Finca 
registral Nº finca Propietari Percentatge 

finca Finca adjudicada Valor finca % Adjudicació u.a. adjudicades Total u.a. adjudicades Diferencial 
adjudicació

adj. mín. finca mín.
1732 1 DOLORS CULLELL SALA 100,000% 0,262% 0,262% 608,69 ua 65,936% 647,94 ua 647,94 ua 6,448%
6679 60 BUNTIANG 900, SL 100,000% 0,135% 0,135% 314,46 ua 34,064% 334,74 ua 334,74 ua 6,448%

CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA 50,000% 0,243% 563,61 ua 50,000% 637,69 ua
TIVIC GRUP, SL 25,000% 0,121% 281,80 ua 25,000% 318,84 ua
NOVA DALCI, SL 25,000% 0,121% 281,80 ua 25,000% 318,84 ua
MARGARITA PARERA ALABAU 33,333% 0,374% 870,00 ua 33,333% 753,39 ua
JORGE PARERA ALABAU 33,333% 0,374% 870,00 ua 33,333% 753,39 ua
JUAN PARERA ALABAU 33,333% 0,374% 870,00 ua 33,333% 753,39 ua
MARIA MIGUEL FELICIANO 50,000% 0,298% 692,84 ua 50,000% 1.148,01 ua
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ 50,000% 0,298% 692,84 ua 50,000% 1.148,01 ua

846 6 CAN PUJADAS 2006, S.L. 100,000% 0,816% 0,816% 1.895,46 ua 1.895,46 ua f.01 2.125,55 ua 100,000% 2.125,55 ua 2.125,55 ua 12,139%
825 7 BATLLE & BIGAS, SL 100,000% 2,275% 2,275% 5.285,88 ua 97,525% 4.641,40 ua
2311 59 BATLLE & BIGAS, SL 100,000% 0,058% 0,058% 134,13 ua 2,475% 117,77 ua
4617 8 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 100,000% 0,292% 0,292% 678,35 ua 678,35 ua f.04 1.681,51 ua 100,000% 1.681,51 ua 1.681,51 ua 147,882%
1010 9 VALLDERIOLF, SA 100,000% 1,033% 1,033% 2.400,16 ua 45,220% 2.089,80 ua
1485 13 VALLDERIOLF, SA 100,000% 1,251% 1,251% 2.907,63 ua 54,780% 2.531,64 ua
2548 10 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,206% 0,206% 477,57 ua 12,037% 226,72 ua
885 16 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 1,085% 1,085% 2.520,18 ua 63,522% 1.196,42 ua
884 17 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,417% 0,417% 969,66 ua 24,441% 460,33 ua
2599 11 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,952% 0,952% 2.211,89 ua 36,861% 998,33 ua
2600 12 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,922% 0,922% 2.143,04 ua 35,713% 967,26 ua
2601 18 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 100,000% 0,708% 0,708% 1.645,76 ua 27,426% 742,81 ua
1587 14 PEDRO BARRACHINA JUBANY 100,000% 2,427% 2,427% 5.638,52 ua 5.638,52 ua f.11 3.960,36 ua 100,000% 3.960,36 ua 3.960,36 ua -29,762%

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 50,000% 0,418% 971,37 ua 50,000% 491,34 ua
TERESA ALTIMIRA PASCUAL 50,000% 0,418% 971,37 ua 50,000% 491,34 ua

1522 20 FRANCISCO BOSCH PLANA 100,000% 1,921% 1,921% 4.462,73 ua 74,000% 1.997,18 ua
JUAN BALLÚS TABERNE 50,000% 0,309% 716,92 ua 13,000% 350,86 ua
MERCÈ BOSCH CAMPENY 50,000% 0,309% 716,92 ua 13,000% 350,86 ua
PROHABIT, SA 90,909% 0,882% 2.048,33 ua 90,909% 1.313,79 ua
MARIA DÍAZ CUTRINA 9,091% 0,088% 204,83 ua 9,091% 131,38 ua

599 23 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 100,000% 0,591% 0,591% 1.374,20 ua 1.374,20 ua f.20 1.370,10 ua 100,000% 1.370,10 ua 1.370,10 ua -0,298%
2494 24 ROSA GANDUXER I POUS 100,000% 1,114% 1,114% 2.587,85 ua 2.587,85 ua f.25 1.095,29 ua 100,000% 1.095,29 ua 1.095,29 ua -57,676%
6840 25 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 100,000% 1,300% 1,300% 3.020,22 ua 3.020,22 ua f.26 2.968,96 ua 100,000% 2.968,96 ua 2.968,96 ua -1,697%
3948 26 INVERTRASA, SA 100,000% 2,179% 2,179% 5.061,74 ua 5.061,74 ua f.15 4.974,08 ua 100,000% 4.974,08 ua 4.974,08 ua -1,732%

VINYA BRUGUER, SL 50,000% 0,208% 483,76 ua 9,490% 494,27 ua
FRANCISCO AGUILERA CODINA 33,333% 0,139% 322,50 ua 6,326% 329,51 ua
MARIA AGUILERA CODINA 16,667% 0,069% 161,25 ua 3,163% 164,76 ua
VINYA BRUGUER, SL 50,000% 0,889% 2.065,12 ua 40,510% 2.109,99 ua
FRANCISCO AGUILERA CODINA 33,333% 0,593% 1.376,75 ua 27,007% 1.406,66 ua
MARIA AGUILERA CODINA 16,667% 0,296% 688,37 ua 13,503% 703,33 ua

899 29 FRANCISCO BOSCH PLANA 100,000% 2,227% 2,227% 5.174,76 ua 64,767% 2.236,01 ua
502 48 FRANCISCO BOSCH PLANA 100,000% 1,212% 1,212% 2.815,04 ua 35,233% 1.216,38 ua

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH 31,250% 0,512% 1.190,32 ua 31,250% 1.214,07 ua
MAQUINARIAS ANDREU, SL 37,500% 0,615% 1.428,38 ua 37,500% 1.456,88 ua
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 15,625% 0,256% 595,16 ua 15,625% 607,03 ua
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 15,625% 0,256% 595,16 ua 15,625% 607,03 ua

1773 31 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 100,000% 2,131% 2,131% 4.950,71 ua 4.950,71 ua a.15 5.060,52 ua 100,000% 5.060,52 ua 5.060,52 ua 2,218%
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,327% 760,43 ua 17,533% 726,22 ua
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,327% 760,43 ua 17,533% 726,22 ua
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,124% 287,56 ua 6,630% 274,62 ua
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,124% 287,56 ua 6,630% 274,62 ua
JOAN PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,482% 1.120,60 ua 25,837% 1.070,18 ua
RAMON PRATGINESTOS CONGOST 50,000% 0,482% 1.120,60 ua 25,837% 1.070,18 ua

2171 34 JOSÉ VILA CARBONELL 100,000% 2,530% 2,530% 5.877,30 ua 5.877,30 ua a.17 5.983,43 ua 100,000% 5.983,43 ua 5.983,43 ua 1,806%
1655 35 FLOR DE LOTO, SA 100,000% 2,460% 2,460% 5.716,63 ua 63,135% 6.915,84 ua
1210 36 FLOR DE LOTO, SA 100,000% 1,437% 1,437% 3.337,92 ua 36,865% 4.038,13 ua
1309 38 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 2,098% 2,098% 4.874,80 ua 26,505% 5.879,90 ua
11515 40 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,172% 0,172% 400,52 ua 2,178% 483,10 ua
12413 41 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 2,332% 2,332% 5.417,38 ua 29,455% 6.534,35 ua
17714 62 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,995% 0,995% 2.311,68 ua 12,569% 2.788,31 ua
1459 63 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 1,152% 1,152% 2.677,58 ua 14,558% 3.229,65 ua
6692 64 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,547% 0,547% 1.270,14 ua 6,906% 1.532,02 ua
6416 65 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,226% 0,226% 524,96 ua 2,854% 633,20 ua
3223 66 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,279% 0,279% 648,98 ua 3,529% 782,79 ua
6415 67 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 100,000% 0,115% 0,115% 266,04 ua 1,447% 320,90 ua

CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ 33,333% 0,387% 899,00 ua 33,333% 790,20 ua
NADIA CLAVELL GÓMEZ 33,333% 0,387% 899,00 ua 33,333% 790,20 ua
ANTONI CLAVELL GÓMEZ 33,333% 0,387% 899,00 ua 33,333% 790,20 ua

2208 44 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 100,000% 1,266% 1,266% 2.940,67 ua 2.940,67 ua a.20 3.277,05 ua 100,000% 3.277,05 ua 3.277,05 ua 11,439%
1678 45 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 100,000% 1,885% 1,885% 4.378,60 ua 4.378,60 ua a.25 3.808,61 ua 100,000% 3.808,61 ua 3.808,61 ua -13,018%

ANNA AUMATELL COROMINOLA 26,667% 0,631% 1.465,31 ua 26,667% 1.277,30 ua
CLAVATAIRE, SL 20,000% 0,473% 1.098,98 ua 20,000% 957,97 ua
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ 26,667% 0,631% 1.465,31 ua 26,667% 1.277,30 ua
MARTA CAMP VIÑOLAS 26,667% 0,631% 1.465,31 ua 26,667% 1.277,30 ua

9136 47 ARAGOGAMMA, SA 100,000% 3,384% 3,384% 7.862,18 ua 7.862,18 ua a.21 13.774,20 ua 100,000% 13.774,20 ua 13.774,20 ua 75,196%
4529 49 HORMIGONES UNILAND, SL 100,000% 2,559% 2,559% 5.945,38 ua 5.945,38 ua a.22 4.851,23 ua 100,000% 4.851,23 ua 4.851,23 ua -18,403%
501 50 SOALPA, SA 100,000% 1,906% 1,906% 4.427,97 ua 4.427,97 ua f.24 3.818,74 ua 100,000% 3.818,74 ua 3.818,74 ua -13,759%
45 51 TERESA FABREGA BOSCH 100,000% 4,220% 4,220% 9.804,24 ua 9.804,24 ua a.24 6.914,61 ua 100,000% 6.914,61 ua 6.914,61 ua -29,473%

JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,278% 647,00 ua 11,780% 566,06 ua
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,278% 647,00 ua 11,780% 566,06 ua
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,278% 647,00 ua 11,780% 566,06 ua
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,509% 1.183,73 ua 21,553% 1.035,65 ua
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,509% 1.183,73 ua 21,553% 1.035,65 ua
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ 33,333% 0,509% 1.183,73 ua 21,553% 1.035,65 ua

74 54 ANGLÈS TÈXTIL, SA 100,000% 1,207% 1,207% 2.803,79 ua 2.803,79 ua f.19 2.765,25 ua 100,000% 2.765,25 ua 2.765,25 ua -1,375%
3218 55 FRANCISCO REIXACH PRUNA 100,000% 0,749% 0,749% 1.739,46 ua 15,950% 1.045,34 ua
2155 56 FRANCISCO REIXACH PRUNA 100,000% 2,142% 2,142% 4.976,01 ua 45,626% 2.990,37 ua
100 57 FRANCISCO REIXACH PRUNA 100,000% 1,804% 1,804% 4.190,58 ua 38,424% 2.518,36 ua

a.28 5.733,87 ua 100,000% 5.733,87 ua
a.30 25.228,02 ua 100,000% 25.228,02 ua

3364 61 ABANESCU, SL 100,000% 0,528% 0,528% 1.227,51 ua 1.227,51 ua f.05 3.045,10 ua 100,000% 3.045,10 ua 3.045,10 ua 148,072%
12.632 68 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 100,000% 0,948% 0,948% 2.202,47 ua 2.202,47 ua f.27 1.884,41 ua 100,000% 1.884,41 ua 1.884,41 ua -14,441%

a.01 3.923,28 ua 100,000% 3.923,28 ua
a.05 3.658,24 ua 100,000% 3.658,24 ua
a.07 3.442,95 ua 100,000% 3.442,95 ua
a.10 5.250,34 ua 100,000% 5.250,34 ua
a.14 4.531,53 ua 100,000% 4.531,53 ua
a.27 4.667,60 ua 100,000% 4.667,60 ua
f.02 2.908,93 ua 100,000% 2.908,93 ua

100,000% 100,000% 232.347,54 ua 232.347,54 ua 232.347,54 ua 232.347,54 ua

-54,230%

1.445,17 ua -35,860%

-4,499%

4,804%

4,804%

982,68 ua

5.384,52 ua

45,196%

45,196%
-40,805%5.384,52 ua

2.433,60 ua

2.433,60 ua

18.392,09 ua a.19 22.184,22 ua 22.184,22 ua

4.142,04 ua

22

f.07 982,68 ua0,836%

436,97 ua

19

OSCAR CREIX NAVARRO 

6.000,70 ua

2.698,89 ua

5.307,79 ua a.02 4.621,43 ua 4.621,43 ua -12,931%

1.385,69 ua

a.12

4.142,04 ua

3.885,02 ua

2.708,40 ua

5.208,50 ua 2,173%

3.885,02 ua

20,618%

258,66 ua

f.06

2.296,03 ua

a.18

1,995%

-56,790%

f.17

258,66 ua

1.445,17 ua

14799

3.967,41 ua f.08 1.883,47 ua

7.989,80 ua f.23 3.452,39 ua

5.208,50 ua

1376

277

58 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA

32

15

952 42 1,161% 2.697,01 ua

7,418% 7,418%

5010 52

0,248%

1684

33

7738 (La 
Roca) 37 0,965%

1,528%

17.234,39 ua

30653

46

1,639%

2,365%

15038

1601

5375

1685

1.942,74 ua

56138 0,596%

a.06

2597

a.08
4.111,16 ua

0,188%

2.260,16 ua -13,404%

10.953,98 ua 10.953,98 ua

982,68 ua

4.759,17 ua

-54,865%

1.883,47 ua

2.708,40 ua

3.452,39 ua

-49,418%

4.759,17 ua

9.054,55 ua

5.492,19 ua

f.09 -12,103%2.370,60 ua

f.12 4.805,12 ua

-12,831%

1.127,22 ua0,485% 1.275,37 ua1.275,37 ua

65,696%

5.494,91 ua 4.789,87 uaa.26

2.296,03 ua

-52,526%

17.234,39 ua 30.961,89 ua 79,652%

Drets inicials u.a. inicials

f.16

f.18

923,15 ua

1,769%

f.28

a.29 6.554,06 ua 6.554,06 ua -39,904%

2.260,16 ua

f.03

20,978%

2.370,60 ua

2.698,89 ua

-12,510%

0,655%

0,835%

4.337,18 ua

4.805,12 ua

a.16

0 23.234,75 ua 23.234,75 ua 28.382,87 ua

100,000%

22,157%

10.906,05 ua

13,144%

TOTAL

32546

6896

-12,193%

9920

43 0,617%

5.097,75 ua

9.096,25 ua

2.253,16 ua

0 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 100,000% 10,000% 10,000%

f.21

5.420,01 ua

4.789,87 ua

27

f.14

28 1,778%

2.610,01 ua

4.111,16 ua

4

3.809,02 ua

50,000%JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

OSCAR CREIX NAVARRO 

0,970%

6128

0,416%

21 0,376%

5.896,58 ua

1853 1,123%

50,000% 1,769%

436,97 ua0,188%50,000%JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

50,000%

3,539%



Diferencia de valor adjudicació C.L.P.

Nº finca Propietari Aportades Adjudicació Diferència 
d'adjudicació Adjudicació % Valor ua 

compensació Diferència valor

a.02 VALLDERIOLF, SA 5.307,79 ua 4.621,43 ua -686,35 ua 1,989% 85,16 € -58.447,75 €
a.06 BATLLE & BIGAS, SL 5.420,01 ua 4.759,17 ua -660,84 ua 2,048% 85,16 € -56.274,71 €

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 4.950,71 ua 5.060,52 ua 109,81 ua 2,178% 85,16 € 9.351,17 €

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 5.877,30 ua 5.983,43 ua 106,13 ua 2,575% 85,16 € 9.037,49 €
a.18 FLOR DE LOTO, SA 9.054,55 ua 10.953,98 ua 1.899,43 ua 4,714% 85,16 € 161.749,22 €
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 18.392,09 ua 22.184,22 ua 3.792,13 ua 9,548% 85,16 € 322.926,46 €
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 2.940,67 ua 3.277,05 ua 336,37 ua 1,410% 85,16 € 28.644,47 €
a.21 ARAGOGAMMA, SA 7.862,18 ua 13.774,20 ua 5.912,02 ua 5,928% 85,16 € 503.449,50 €
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL 5.945,38 ua 4.851,23 ua -1.094,15 ua 2,088% 85,16 € -93.174,71 €
a.24 TERESA FABREGA BOSCH 9.804,24 ua 6.914,61 ua -2.889,63 ua 2,976% 85,16 € -246.071,98 €
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 4.378,60 ua 3.808,61 ua -569,99 ua 1,639% 85,16 € -48.538,46 €

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 3.191,66 ua 5.733,87 ua 2.542,21 ua 2,468% 85,16 € 216.486,92 €
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA 10.906,05 ua 6.554,06 ua -4.351,99 ua 2,821% 85,16 € -370.602,01 €
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 14.042,73 ua 25.228,02 ua 11.185,29 ua 10,858% 85,16 € 952.504,76 €
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 1.895,46 ua 2.125,55 ua 230,08 ua 0,915% 85,16 € 19.593,06 €

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 678,35 ua 1.681,51 ua 1.003,16 ua 0,724% 85,16 € 85.425,86 €
f.05 ABANESCU, SL 1.227,51 ua 3.045,10 ua 1.817,60 ua 1,311% 85,16 € 154.780,78 €
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 6.000,70 ua 2.708,40 ua -3.292,30 ua 1,166% 85,16 € -280.362,01 €

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 3.967,41 ua 1.883,47 ua -2.083,94 ua 0,811% 85,16 € -177.462,13 €
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY 5.638,52 ua 3.960,36 ua -1.678,16 ua 1,704% 85,16 € -142.906,82 €
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA 5.061,74 ua 4.974,08 ua -87,66 ua 2,141% 85,16 € -7.464,52 €
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA 4.462,73 ua 1.997,18 ua -2.465,56 ua 0,860% 85,16 € -209.959,14 €
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA 2.803,79 ua 2.765,25 ua -38,54 ua 1,190% 85,16 € -3.282,07 €
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 1.374,20 ua 1.370,10 ua -4,09 ua 0,590% 85,16 € -348,56 €

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA 7.989,80 ua 3.452,39 ua -4.537,40 ua 1,486% 85,16 € -386.391,27 €
f.24 SOALPA, SA 4.427,97 ua 3.818,74 ua -609,23 ua 1,644% 85,16 € -51.880,15 €
f.25 ROSA GANDUXER I POUS 2.587,85 ua 1.095,29 ua -1.492,56 ua 0,471% 85,16 € -127.101,53 €
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 3.020,22 ua 2.968,96 ua -51,26 ua 1,278% 85,16 € -4.365,12 €
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 2.202,47 ua 1.884,41 ua -318,06 ua 0,811% 85,16 € -27.085,04 €

DOLORS CULLELL SALA 608,69 ua 647,94 ua 39,25 ua 0,279% 85,16 € 3.342,49 €
BUNTIANG 900, SL 314,46 ua 334,74 ua 20,28 ua 0,144% 85,16 € 1.726,80 €

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 3.211,67 ua 3.923,28 ua 711,61 ua 1,689% 85,16 € 60.598,34 €
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 2.994,71 ua 3.658,24 ua 663,54 ua 1,574% 85,16 € 56.504,67 €
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 2.818,46 ua 3.442,95 ua 624,49 ua 1,482% 85,16 € 53.179,24 €
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 4.298,03 ua 5.250,34 ua 952,31 ua 2,260% 85,16 € 81.096,01 €
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 3.709,60 ua 4.531,53 ua 821,93 ua 1,950% 85,16 € 69.993,40 €
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 3.820,99 ua 4.667,60 ua 846,61 ua 2,009% 85,16 € 72.095,10 €
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 2.381,30 ua 2.908,93 ua 527,62 ua 1,252% 85,16 € 44.930,89 €

TOTAL 232.347,54 ua 232.347,54 ua 0,00 ua 100,000% 0,00 €

0,973%2.610,01 ua

f.28

f.21 2.253,16 ua 1.445,17 ua -808,00 ua 0,622%

85,16 € -60.038,47 €a.26 4.789,87 ua -705,03 ua 2,062%5.494,91 ua

85,16 €

f.07

f.17

-960,06 ua

-732,13 ua

f.12 4.805,12 ua5.492,19 ua -687,07 ua

2.260,16 ua -349,85 ua

85,16 € -62.346,02 €701,71 ua 0,302%1.433,84 ua

85,16 € -81.756,15 €0,423%982,68 ua1.942,74 ua

-29.791,88 €f.14

85,16 € -27.796,38 €f.09 2.370,60 ua 1,020%2.697,01 ua -326,41 ua

2,068%

-68.806,36 €

85,16 € -16.617,70 €f.18 4.142,04 ua 1,783%4.337,18 ua -195,14 ua

85,16 €

6.472,25 €a.16 3.885,02 ua 1,672%3.809,02 ua 76,00 ua

85,16 € 9.431,32 €a.12 5.208,50 ua 2,242%5.097,75 ua 110,75 ua

85,16 € -316.079,13 €a.08 5.384,52 ua 2,317%9.096,25 ua -3.711,73 ua

85,16 € 77.521,73 €f.03 2.296,03 ua 910,34 ua 0,988%1.385,69 ua

85,16 € -58.508,38 €

85,16 € 12.616,54 €f.16 1.275,37 ua 148,16 ua 0,549%1.127,22 ua

85,16 €



Repartiment càrregues urbanístiques i gestió C.L.P.

Nº finca Propietari Adjudicació Adjudicació % Càrregues urb. i 
gestió

IVA càrregues 
urb. i gestió TOTAL càrregues

a.02 VALLDERIOLF, SA 4.621,43 ua 2,210% 424.169,90 € 89.075,68 € 513.245,58 €
a.06 BATLLE & BIGAS, SL 4.759,17 ua 2,276% 436.811,98 € 91.730,52 € 528.542,50 €

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 5.060,52 ua 2,420% 464.470,37 € 97.538,78 € 562.009,14 €

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 5.983,43 ua 2,861% 549.178,34 € 115.327,45 € 664.505,79 €
a.18 FLOR DE LOTO, SA 10.953,98 ua 5,238% 1.005.390,81 € 211.132,07 € 1.216.522,89 €
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 22.184,22 ua 10,609% 2.036.138,30 € 427.589,04 € 2.463.727,34 €
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 3.277,05 ua 1,567% 300.777,78 € 63.163,33 € 363.941,11 €
a.21 ARAGOGAMMA, SA 13.774,20 ua 6,587% 1.264.239,75 € 265.490,35 € 1.529.730,09 €
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL 4.851,23 ua 2,320% 445.260,89 € 93.504,79 € 538.765,68 €
a.24 TERESA FABREGA BOSCH 6.914,61 ua 3,307% 634.644,50 € 133.275,35 € 767.919,85 €
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 3.808,61 ua 1,821% 349.566,41 € 73.408,95 € 422.975,36 €

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 5.733,87 ua 2,742% 526.272,67 € 110.517,26 € 636.789,92 €
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA 6.554,06 ua 3,134% 601.552,86 € 126.326,10 € 727.878,96 €
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 25.228,02 ua 12,064% 2.315.508,15 € 486.256,71 € 2.801.764,86 €
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 2.125,55 ua 1,016% 195.089,37 € 40.968,77 € 236.058,14 €

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 1.681,51 ua 0,804% 154.334,05 € 32.410,15 € 186.744,20 €
f.05 ABANESCU, SL 3.045,10 ua 1,456% 279.489,24 € 58.692,74 € 338.181,98 €
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 2.708,40 ua 1,295% 248.585,56 € 52.202,97 € 300.788,52 €

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 1.883,47 ua 0,901% 172.870,86 € 36.302,88 € 209.173,74 €
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY 3.960,36 ua 1,894% 363.494,42 € 76.333,83 € 439.828,25 €
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA 4.974,08 ua 2,379% 456.536,86 € 95.872,74 € 552.409,60 €
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA 1.997,18 ua 0,955% 183.307,36 € 38.494,54 € 221.801,90 €
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA 2.765,25 ua 1,322% 253.803,30 € 53.298,69 € 307.102,00 €
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 1.370,10 ua 0,655% 125.752,39 € 26.408,00 € 152.160,39 €

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA 3.452,39 ua 1,651% 316.871,53 € 66.543,02 € 383.414,56 €
f.24 SOALPA, SA 3.818,74 ua 1,826% 350.496,10 € 73.604,18 € 424.100,28 €
f.25 ROSA GANDUXER I POUS 1.095,29 ua 0,524% 100.529,53 € 21.111,20 € 121.640,73 €
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 2.968,96 ua 1,420% 272.500,65 € 57.225,14 € 329.725,78 €
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 1.884,41 ua 0,901% 172.957,54 € 36.321,08 € 209.278,62 €

DOLORS CULLELL SALA 647,94 ua 0,310% 59.469,99 € 12.488,70 € 71.958,68 €
BUNTIANG 900, SL 334,74 ua 0,160% 30.723,51 € 6.451,94 € 37.175,44 €

*

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 711,61 ua 0,340% 65.313,65 € 13.715,87 € 79.029,52 €
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 663,54 ua 0,317% 60.901,44 € 12.789,30 € 73.690,74 €
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 624,49 ua 0,299% 57.317,25 € 12.036,62 € 69.353,87 €
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 952,31 ua 0,455% 87.406,29 € 18.355,32 € 105.761,61 €
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 821,93 ua 0,393% 75.439,76 € 15.842,35 € 91.282,11 €
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 846,61 ua 0,405% 77.705,00 € 16.318,05 € 94.023,05 €
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 527,62 ua 0,252% 48.427,07 € 10.169,69 € 58.596,76 €

TOTAL 209.112,79 ua 100,000% 19.193.035,96 € 4.030.537,55 € 23.223.573,51 €

27.854,84 €

f.16

f.14 2.260,16 ua

f.18

f.12

4.142,04 ua

f.17 701,71 ua

2,298%

1,098%

3.885,02 ua

4.805,12 ua

0,470%

f.28

f.21 1.445,17 ua 0,691%

f.07 982,68 ua

2,491%

2,575%

2,291%

1,858%

494.208,39 €

a.16

a.12 5.208,50 ua

a.08 5.384,52 ua

f.09 2.370,60 ua

f.03 2.296,03 ua

a.26 4.789,87 ua

597.992,15 €

531.952,13 €

74.881,67 €

578.443,91 €

109.134,13 €

431.461,06 €

92.322,27 €

44.254,69 € 254.991,33 €

103.783,76 €

Les finques adjudicades a l'administració actuant en concepte de l'aprofitament mig, s'entreguen lliures de càrregues. 
Únicament contribueixen en les càrregues urbanístiques aquella part d'adjudicació que supera el 10% corresponent a 
l'aprofitament mig.

251.008,49 €

0,610% 24.582,12 € 141.639,83 €

1,081%

77.930,40 €

160.496,92 €132.642,09 €

380.169,47 € 460.005,06 €

43.563,46 €

45.692,05 €1,134%

1.275,37 ua

0,336% 13.525,11 €

1,981% 79.835,59 €

92.616,13 € 533.645,31 €

207.445,03 €

117.057,71 €

64.405,29 €

217.581,20 €

441.029,18 €

263.273,25 €

478.052,82 €

356.579,39 €

439.629,86 €

210.736,63 €

90.193,49 € 18.940,63 €

100.391,09 €



Repartiment indemnitzacions C.L.P.

Nº finca Propietari Adjudicació Adjudicació % Indemnització 
de béns i drets

Indemnització 
per exclusions

TOTAL 
indemnització

a.02 VALLDERIOLF, SA 4.621,43 ua 2,210% 13.214,62 € 399,92 € 13.614,54 €
a.06 BATLLE & BIGAS, SL 4.759,17 ua 2,276% 13.608,47 € 411,84 € 14.020,31 €

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 5.060,52 ua 2,420% 14.470,15 € 437,92 € 14.908,06 €

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 5.983,43 ua 2,861% 17.109,15 € 517,78 € 17.626,93 €
a.18 FLOR DE LOTO, SA 10.953,98 ua 5,238% 31.322,02 € 947,91 € 32.269,94 €
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 22.184,22 ua 10,609% 63.434,01 € 1.919,73 € 65.353,74 €
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 3.277,05 ua 1,567% 9.370,45 € 283,58 € 9.654,04 €
a.21 ARAGOGAMMA, SA 13.774,20 ua 6,587% 39.386,23 € 1.191,96 € 40.578,19 €
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL 4.851,23 ua 2,320% 13.871,69 € 419,80 € 14.291,50 €
a.24 TERESA FABREGA BOSCH 6.914,61 ua 3,307% 19.771,77 € 598,36 € 20.370,13 €
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA 3.808,61 ua 1,821% 10.890,42 € 329,58 € 11.220,00 €

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 5.733,87 ua 2,742% 16.395,54 € 496,18 € 16.891,72 €
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA 6.554,06 ua 3,134% 18.740,83 € 567,16 € 19.307,99 €
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 25.228,02 ua 12,064% 72.137,52 € 2.183,12 € 74.320,65 €
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 2.125,55 ua 1,016% 6.077,83 € 183,94 € 6.261,77 €

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 1.681,51 ua 0,804% 4.808,14 € 145,51 € 4.953,65 €
f.05 ABANESCU, SL 3.045,10 ua 1,456% 8.707,23 € 263,51 € 8.970,74 €
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL 2.708,40 ua 1,295% 7.744,45 € 234,37 € 7.978,83 €

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL 1.883,47 ua 0,901% 5.385,63 € 162,99 € 5.548,62 €
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY 3.960,36 ua 1,894% 11.324,33 € 342,71 € 11.667,05 €
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA 4.974,08 ua 2,379% 14.222,99 € 430,44 € 14.653,42 €
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA 1.997,18 ua 0,955% 5.710,77 € 172,83 € 5.883,60 €
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA 2.765,25 ua 1,322% 7.907,01 € 239,29 € 8.146,30 €
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL 1.370,10 ua 0,655% 3.917,70 € 118,56 € 4.036,26 €

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA 3.452,39 ua 1,651% 9.871,84 € 298,76 € 10.170,60 €
f.24 SOALPA, SA 3.818,74 ua 1,826% 10.919,38 € 330,46 € 11.249,84 €
f.25 ROSA GANDUXER I POUS 1.095,29 ua 0,524% 3.131,91 € 94,78 € 3.226,69 €
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ 2.968,96 ua 1,420% 8.489,51 € 256,92 € 8.746,43 €
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH 1.884,41 ua 0,901% 5.388,33 € 163,07 € 5.551,40 €

DOLORS CULLELL SALA 647,94 ua 0,310% 1.852,73 € 56,07 € 1.908,80 €
BUNTIANG 900, SL 334,74 ua 0,160% 957,16 € 28,97 € 986,13 €

*

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 711,61 ua 0,340% 2.034,79 € 61,58 € 2.096,37 €
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 663,54 ua 0,317% 1.897,33 € 57,42 € 1.954,75 €
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 624,49 ua 0,299% 1.785,67 € 54,04 € 1.839,71 €
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 952,31 ua 0,455% 2.723,06 € 82,41 € 2.805,47 €
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 821,93 ua 0,393% 2.350,26 € 71,13 € 2.421,38 €
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 846,61 ua 0,405% 2.420,83 € 73,26 € 2.494,09 €
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 527,62 ua 0,252% 1.508,70 € 45,66 € 1.554,36 €

TOTAL 209.112,79 ua 100,000% 597.941,36 € 18.095,72 € 616.037,08 €

a.08 5.384,52 ua 2,575% 15.396,61 € 465,95 € 15.862,56 €

4.132,34 € 125,06 € 4.257,40 €

a.12 5.208,50 ua 2,491% 14.893,30 € 450,72 € 15.344,02 €

a.16 3.885,02 ua 1,858% 11.108,90 € 336,19 € 11.445,10 €

a.26 4.789,87 ua 2,291% 13.696,26 € 414,50 € 14.110,76 €

f.03 2.296,03 ua 1,098% 6.565,31 € 198,69 € 6.763,99 €

f.07 982,68 ua 0,470% 2.809,90 € 85,04 € 2.894,93 €

f.12 4.805,12 ua 2,298% 13.739,86 € 415,81 € 14.155,67 €

f.14 2.260,16 ua 1,081% 6.462,76 € 195,58 € 6.658,34 €

2.006,49 € 60,72 € 2.067,21 €

f.16 1.275,37 ua 0,610% 3.646,83 € 110,37 € 3.757,19 €

12.202,26 €

f.09 2.370,60 ua 1,134% 6.778,54 € 205,14 € 6.983,68 €

f.17 701,71 ua 0,336%

Les finques adjudicades a l'administració actuant en concepte de l'aprofitament mig, s'entreguen lliures de càrregues. 
Únicament contribueixen en les càrregues urbanístiques aquella part d'adjudicació que supera el 10% corresponent a 
l'aprofitament mig.

f.18 4.142,04 ua 1,981% 11.843,83 € 358,43 €

f.28

f.21 1.445,17 ua 0,691%



COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

Nº finca Propietari Diferencia de 
valor

Càrregues 
urbanístiques

Repartiment 
indemnització TOTAL C.L.P. Indemnització a 

rebre
Saldo TOTAL 

C.L.P.
% Saldo TOTAL 

C.L.P.

a.02 VALLDERIOLF, SA -58.447,75 € 513.245,58 € 13.614,54 € 468.412,37 € 79.331,80 € 389.080,57 € 1,675%
a.06 BATLLE & BIGAS, SL -56.274,71 € 528.542,50 € 14.020,31 € 486.288,10 € 17.029,76 € 469.258,34 € 2,021%

OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO

VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA

MARIA AGUILERA CODINA
a.15 ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS 9.351,17 € 562.009,14 € 14.908,06 € 586.268,37 € 0,00 € 586.268,37 € 2,524%

ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

a.17 JOSÉ VILA CARBONELL 9.037,49 € 664.505,79 € 17.626,93 € 691.170,20 € 0,00 € 691.170,20 € 2,976%
a.18 FLOR DE LOTO, SA 161.749,22 € 1.216.522,89 € 32.269,94 € 1.410.542,05 € 6.658,84 € 1.403.883,21 € 6,045%
a.19 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 322.926,46 € 2.463.727,34 € 65.353,74 € 2.852.007,54 € 0,00 € 2.852.007,54 € 12,281%
a.20 PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL 28.644,47 € 363.941,11 € 9.654,04 € 402.239,62 € 3.221,60 € 399.018,02 € 1,718%
a.21 ARAGOGAMMA, SA 503.449,50 € 1.529.730,09 € 40.578,19 € 2.073.757,78 € 0,00 € 2.073.757,78 € 8,930%
a.22 HORMIGONES UNILAND, SL -93.174,71 € 538.765,68 € 14.291,50 € 459.882,46 € 0,00 € 459.882,46 € 1,980%
a.24 TERESA FABREGA BOSCH -246.071,98 € 767.919,85 € 20.370,13 € 542.218,00 € 0,00 € 542.218,00 € 2,335%
a.25 Mª DOLORES PASCUET OLIVA -48.538,46 € 422.975,36 € 11.220,00 € 385.656,90 € 0,00 € 385.656,90 € 1,661%

ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL

AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS

a.28 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 216.486,92 € 636.789,92 € 16.891,72 € 870.168,57 € 0,00 € 870.168,57 € 3,747%
a.29 FRANCISCO REIXACH PRUNA -370.602,01 € 727.878,96 € 19.307,99 € 376.584,93 € 34.229,09 € 342.355,84 € 1,474%
a.30 SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 952.504,76 € 2.801.764,86 € 74.320,65 € 3.828.590,27 € 0,00 € 3.828.590,27 € 16,486%
f.01 CAN PUJADAS 2006, S.L. 19.593,06 € 236.058,14 € 6.261,77 € 261.912,97 € 67.375,56 € 194.537,41 € 0,838%

MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

f.04 MONTSERRAT BELLOT ESPINOS 85.425,86 € 186.744,20 € 4.953,65 € 277.123,70 € 0,00 € 277.123,70 € 1,193%
f.05 ABANESCU, SL 154.780,78 € 338.181,98 € 8.970,74 € 501.933,50 € 0,00 € 501.933,50 € 2,161%
f.06 JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL -280.362,01 € 300.788,52 € 7.978,83 € 28.405,34 € 0,00 € 28.405,34 € 0,122%

FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL

f.08 FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL -177.462,13 € 209.173,74 € 5.548,62 € 37.260,23 € 0,00 € 37.260,23 € 0,160%
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ

NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ

f.11 PEDRO BARRACHINA JUBANY -142.906,82 € 439.828,25 € 11.667,05 € 308.588,48 € 165.381,52 € 143.206,96 € 0,617%
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU

JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU

f.15 INVERTRASA, SA -7.464,52 € 552.409,60 € 14.653,42 € 559.598,50 € 117.593,50 € 442.005,00 € 1,903%
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA

TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL

FRANCISCO BOSCH PLANA -209.959,14 € 221.801,90 € 5.883,60 € 17.726,36 € 0,00 € 17.726,36 € 0,076%
JUAN BALLÚS TABERNE

MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST

RAMON PRATGINESTOS CONGOST
f.19 ANGLÈS TÈXTIL, SA -3.282,07 € 307.102,00 € 8.146,30 € 311.966,22 € 0,00 € 311.966,22 € 1,343%
f.20 CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL -348,56 € 152.160,39 € 4.036,26 € 155.848,09 € 0,00 € 155.848,09 € 0,671%

PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA

f.23 FRANCISCO BOSCH PLANA -386.391,27 € 383.414,56 € 10.170,60 € 7.193,88 € 6.027,27 € 1.166,61 € 0,005%
f.24 SOALPA, SA -51.880,15 € 424.100,28 € 11.249,84 € 383.469,97 € 0,00 € 383.469,97 € 1,651%
f.25 ROSA GANDUXER I POUS -127.101,53 € 121.640,73 € 3.226,69 € -2.234,11 € 0,00 € -2.234,11 € -0,010%
f.26 MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ -4.365,12 € 329.725,78 € 8.746,43 € 334.107,09 € 0,00 € 334.107,09 € 1,439%
f.27 ALEJANDRO GONZALEZ GASCH -27.085,04 € 209.278,62 € 5.551,40 € 187.744,98 € 0,00 € 187.744,98 € 0,808%

DOLORS CULLELL SALA 3.342,49 € 71.958,68 € 1.908,80 € 77.209,97 € 0,00 € 77.209,97 € 0,332%
BUNTIANG 900, SL 1.726,80 € 37.175,44 € 986,13 € 39.888,38 € 0,00 € 39.888,38 € 0,172%

*

a.01 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 60.598,34 € 79.029,52 € 2.096,37 € 141.724,23 € 0,00 € 141.724,23 € 0,610%
a.05 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 56.504,67 € 73.690,74 € 1.954,75 € 132.150,16 € 0,00 € 132.150,16 € 0,569%
a.07 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 53.179,24 € 69.353,87 € 1.839,71 € 124.372,82 € 0,00 € 124.372,82 € 0,536%
a.10 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 81.096,01 € 105.761,61 € 2.805,47 € 189.663,09 € 0,00 € 189.663,09 € 0,817%
a.14 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 69.993,40 € 91.282,11 € 2.421,38 € 163.696,89 € 0,00 € 163.696,89 € 0,705%
a.27 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 72.095,10 € 94.023,05 € 2.494,09 € 168.612,24 € 0,00 € 168.612,24 € 0,726%
f.02 AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) 44.930,89 € 58.596,76 € 1.554,36 € 105.082,01 € 0,00 € 105.082,01 € 0,452%

EXCLOSOS DE LA REPARCEL·LACIÓ PER MANCA DE DRET:
Mª CABEZA TORRES ROCAMORA

RICARDO TORRES ROCAMORA
JOSÉ Mª JUNCADELLA SALISACHS

JAVIER JUNCADELLA SALISACHS
MERCEDES JUNCADELLA SALISACHS
GUIOMAR JUNCADELLA SALISACHS

Mª ÁNGELES RECOLONS MORER
ENCARNACIÓN TUSQUETS PEDROSA

JUAN RIU COCH 8.605,56 € -8.605,56 € -0,037%

ALTRES INTERESSATS:
DESGUACES TRECE, SL 42.391,29 € -42.391,29 € -0,183%

PROVEDAL 0,00 € 0,00 € 0,000%

TOTAL 0,00 € 23.223.573,51 € 616.037,08 € 23.839.610,60 € 616.037,08 € 23.223.573,51 € 100,000%

-16.617,70 € 460.005,06 €

a.08 -316.079,13 €

158.013,56 €

f.28

f.21 -68.806,36 € 160.496,92 € 4.257,40 € 95.947,96 €

f.18

a.12 9.431,32 € 578.443,91 € 603.219,25 €

486.024,42 €

431.461,06 € 449.378,41 €

a.26

597.992,15 €

a.16 6.472,25 €

0,00 €

30.272,91 €

f.03

2.894,93 €

339.277,05 €77.521,73 €

297.775,57 €

f.12 -58.508,38 € 533.645,31 €

-60.038,47 € 531.952,13 €

f.07 -81.756,15 € 109.134,13 €

f.09 -27.796,38 €

489.292,60 €

77.930,40 €

158.013,56 €

f.14 -29.791,88 € 251.008,49 € 227.874,95 €6.658,34 €

f.16 12.616,54 €

-62.346,02 €

3.757,19 €

f.17

1,032%

2.067,21 € 2.164,98 €

0,680%

0,009%

141.639,83 €

263.273,25 €

455.589,62 €

0,00 €

15.486,61 €17.651,59 €

12.202,26 € 0,00 €

6.983,68 €

335.025,88 € 1,443%

0,130%

239.685,69 €2.774,87 €

254.991,33 €

Les finques adjudicades a l'administració actuant en concepte de l'aprofitament mig, s'entreguen 
lliures de càrregues. Únicament contribueixen en les càrregues urbanístiques aquella part 
d'adjudicació que supera el 10% corresponent a l'aprofitament mig.

0,00 € 489.292,60 € 2,107%

0,00 € 227.874,95 €

14.155,67 €

1,962%

0,981%

1,262%

2,462%

4.668,62 € 293.106,95 €

31.519,86 € 571.699,39 €

1,935%

0,00 € 486.024,42 € 2,093%

4.251,17 €

-9.490,16 € -0,041%

0,413%

455.589,62 €

449.378,41 €

15.862,56 €

15.344,02 €

11.445,10 €

14.110,76 €

6.763,99 €

95.947,96 €

0,00 €

0,00 € 30.272,91 €

242.460,56 €

9.490,16 €



ADJUDICATARIS DE LES FINQUES RESULTANTS

Adjudicatari Finca Resultant Zonificació 
Urbanística Sòl Industrial Sostre    

Industrial
Unitats 

d'aprofitament Percentatge

Nom Aïllades D.I 196.686,67 m2 196.686,67 m2 168.446,25 ua 72,498%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.01 D.I 4.854,81 m2 4.854,81 m2 3.923,28 ua 1,689%
VALLDERIOLF, SA a.02 D.I 5.695,76 m2 5.695,76 m2 4.621,43 ua 1,989%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.05 D.I 4.513,55 m2 4.513,55 m2 3.658,24 ua 1,574%
BATLLE & BIGAS, SL a.06 D.I 5.878,68 m2 5.878,68 m2 4.759,17 ua 2,048%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.07 D.I 4.138,46 m2 4.138,46 m2 3.442,95 ua 1,482%
OSCAR CREIX NAVARRO 
JUAN CARLOS CREIX NAVARRO
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.10 D.I 6.141,13 m2 6.141,13 m2 5.250,34 ua 2,260%
VINYA BRUGUER, SL
FRANCISCO AGUILERA CODINA
MARIA AGUILERA CODINA
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.14 D.I 5.582,94 m2 5.582,94 m2 4.531,53 ua 1,950%
ANTONIO ALTIMIRA BALLÚS a.15 D.I 6.227,44 m2 6.227,44 m2 5.060,52 ua 2,178%
ÁNGELA RODRÍGUEZ DOMÈNECH
MAQUINARIAS ANDREU, SL
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ VILA CARBONELL a.17 D.I 7.003,05 m2 7.003,05 m2 5.983,43 ua 2,575%
FLOR DE LOTO, SA a.18 D.I 12.753,41 m2 12.753,41 m2 10.953,98 ua 4,714%
BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA a.19 D.I 25.828,47 m2 25.828,47 m2 22.184,22 ua 9,548%
PALET & PUIG IMMOBILIARIA, SL a.20 D.I 3.696,84 m2 3.696,84 m2 3.277,05 ua 1,410%
ARAGOGAMMA, SA a.21 D.I 15.235,07 m2 15.235,07 m2 13.774,20 ua 5,928%
HORMIGONES UNILAND, SL a.22 D.I 5.401,15 m2 5.401,15 m2 4.851,23 ua 2,088%
TERESA FABREGA BOSCH a.24 D.I 7.669,65 m2 7.669,65 m2 6.914,61 ua 2,976%
Mª DOLORES PASCUET OLIVA a.25 D.I 4.251,30 m2 4.251,30 m2 3.808,61 ua 1,639%
ANNA AUMATELL COROMINOLA
CLAVATAIRE, SL
AMALIA ENCINAS JIMÈNEZ
MARTA CAMP VIÑOLAS
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) a.27 D.I 5.776,31 m2 5.776,31 m2 4.667,60 ua 2,009%
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA a.28 D.I 7.075,00 m2 7.075,00 m2 5.733,87 ua 2,468%
FRANCISCO REIXACH PRUNA a.29 D.I 7.602,45 m2 7.602,45 m2 6.554,06 ua 2,821%
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA a.30 D.I 27.903,67 m2 27.903,67 m2 25.228,02 ua 10,858%

Nom Filera D.II 46.786,68 m2 67.840,69 m2 63.901,29 ua 27,502%
CAN PUJADAS 2006, S.L. f.01 D.II 1.608,21 m2 2.331,90 m2 2.125,55 ua 0,915%
AJ. LES FRANQUESES del VALLÈS (adm) f.02 D.II 2.143,92 m2 3.108,68 m2 2.908,93 ua 1,252%
MARIA MIGUEL FELICIANO
JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ
MONTSERRAT BELLOT ESPINOS f.04 D.II 1.231,49 m2 1.785,66 m2 1.681,51 ua 0,724%
ABANESCU, SL f.05 D.II 2.226,83 m2 3.228,90 m2 3.045,10 ua 1,311%
JOSÉ ALTIMIRA PASCUAL f.06 D.II 2.040,00 m2 2.958,00 m2 2.708,40 ua 1,166%
FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL
TERESA ALTIMIRA PASCUAL
FRANCISCO ALTIMIRA PASCUAL f.08 D.II 1.380,00 m2 2.001,00 m2 1.883,47 ua 0,811%
CLAUDIA CLAVELL GÓMEZ
NADIA CLAVELL GÓMEZ
ANTONI CLAVELL GÓMEZ
PEDRO BARRACHINA JUBANY f.11 D.II 2.868,00 m2 4.158,60 m2 3.960,36 ua 1,704%
JULIO EUGENIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Mª PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ
YOLANDA FERNÁNDEZ PÉREZ
MARGARITA PARERA ALABAU
JORGE PARERA ALABAU
JUAN PARERA ALABAU
INVERTRASA, SA f.15 D.II 3.601,47 m2 5.222,13 m2 4.974,08 ua 2,141%
CASIMIR AUFERIL ESCAYOLA
TIVIC GRUP, SL
NOVA DALCI, SL
FRANCISCO BOSCH PLANA
JUAN BALLÚS TABERNE
MERCÈ BOSCH CAMPENY
JOAN PRATGINESTOS CONGOST
RAMON PRATGINESTOS CONGOST
ANGLÈS TÈXTIL, SA f.19 D.II 2.007,44 m2 2.910,79 m2 2.765,25 ua 1,190%
CASTELL DE MOGENT CONSTRUCTORA, SL f.20 D.II 994,63 m2 1.442,21 m2 1.370,10 ua 0,590%
PROHABIT, SA
MARIA DÍAZ CUTRINA
FRANCISCO BOSCH PLANA f.23 D.II 2.512,39 m2 3.642,97 m2 3.452,39 ua 1,486%
SOALPA, SA f.24 D.II 2.753,73 m2 3.992,91 m2 3.818,74 ua 1,644%
ROSA GANDUXER I POUS f.25 D.II 802,51 m2 1.163,64 m2 1.095,29 ua 0,471%
MERCEDES MUÑOZ GIMÉNEZ f.26 D.II 2.173,67 m2 3.151,82 m2 2.968,96 ua 1,278%
ALEJANDRO GONZALEZ GASCH f.27 D.II 1.376,33 m2 1.995,68 m2 1.884,41 ua 0,811%
DOLORS CULLELL SALA
BUNTIANG 900, SL

TOTAL 243.473,35 m2 264.527,36 m2 232.347,54 ua 100,000%

720,00 m2

1.860,00 m2

3.456,00 m2

1.656,00 m2

925,86 m2

2.012,94 m2

1.055,56 m2

2.989,91 m2

2,062%

f.09 D.II 2.697,00 m2 2.370,60 ua 1,020%

2.296,03 ua 0,988%

4.789,87 ua

720,00 m2

2.698,89 ua 1,162%

1.445,17 ua 0,622%

982,68 ua 0,423%

4.142,04 ua 1,783%

2.260,16 ua 0,973%

1.275,37 ua 0,549%

982,68 ua 0,423%

4.805,12 ua 2,068%

3.885,02 ua 1,672%

5.384,52 ua 2,317%

5.208,50 ua 2,242%

a.08 D.I 6.292,96 m2

a.12 D.I 6.434,82 m2

6.292,96 m2

6.434,82 m2

a.16

f.18 D.II 4.335,37 m2

a.26 D.I 5.932,83 m25.932,83 m2

1.044,00 m2

1.669,79 m2

D.II 1.530,56 m2

D.I 4.796,92 m24.796,92 m2

f.03 D.II 2.421,20 m2

f.07 D.II

f.12 D.II 5.011,20 m2

f.14 D.II 2.401,20 m2

f.16 D.II 1.342,50 m2

f.28 D.II 1.044,00 m2

f.17 D.II 2.918,76 m2

f.21



Determinació dels valors de mercat pels diferents productes immobiliaris: 05/10/2016

Fórmula del valor residual estàtic, RVLS:

Vr = Vv/K - Vc

Vr: valor residual del sòl per m2 de sostre construïble
Vv: valor en venda del m2 construït un cop finalitzades les obres de construcció
K: coeficient de despesa necessària per materialitzar l'edificabilitat (1,4 general (entre 1,2 i 1,5))
Vc: valor de la construcció (CC+DG+BI+Trib+Hon+altres)

K Vr
valors en Euros/m2 de sostre V útil coef. útil/const. V construït C.construcció Despeses (*) Vc Total coeficient V residual

Tipus I A 848,35 €/m2st 1,04 815,72 €/m2st 384,64 €/m2st 149,48 €/m2st 534,11 €/m2st 1,20 145,65 €/m2st 0,904
Tipus II B 1.072,72 €/m2st 1,11 966,41 €/m2st 444,74 €/m2st 173,53 €/m2st 618,27 €/m2st 1,24 161,10 €/m2st 1,000

10,61%

(*) Despeses
Despeses generals 13,00%
Benefici industrial 6,00%
Taxes i impostos 4,50%
Honoraris facultatius 7,40%
Assegurances i OCT 0,80%
Notari i registre 0,80% 32,50%
Comercialització 3,00% 3,00%

Cost Construcció (PEM)
Mb Cg Ct Cq Cu Cost Const.

Nau industrial aïllada (Tipus I) 482,00 €/m2st 0,95 1,20 1,00 0,70 384,64 €/m2st

Nau industrial (filera/tester) 482,00 €/m2st 0,95 1,05 1,00 0,65 312,52 €/m2st
Nau comercial / oficines (filera/tester) 482,00 €/m2st 0,95 1,05 1,00 1,20 576,95 €/m2st
Naus en conjunts filera (Tipus II) 444,74 €/m2st

Mb MÒDUL BÀSIC

482,00 €/m2 Mòdul per l'any 2016 del Colegi d'Arquitectes de Catalunya

Cg COEFICIENT GEOGRÀFIC

0,95 Resta província Barcelona

Ct TIPOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ

1,20 Edifici aÏllat (4 façanes). Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d'edifici.

1,10 Edifici en testera (3 façanes). Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d'edifici.

1,00 Edifici entre mitgeres (1 o 2 façanes).

Cq NIVELL MITJÀ D'EQUIPAMENT I ACABATS

1,20 Nivell superior a l’estàndard d’us

1,00 Nivell estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d'habitatges, també en garatges d'habitatges unifamiliars).

0,80 Nivell inferior a l'estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior).

Cu USOS

3,00 Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres.

2,80 Clíniques i Hospitals.

2,60 Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries. Hotels de 4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries.

2,40 Laboratoris.

2,20 Clubs de reunió. Hotels de 3*.

2,00

1,80 Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels d'1*. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m2. Habitatges entre 200 m2 i 150 m2.

1,60 Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2.    

1,40 Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2.

1,20

1,00 Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. 

0,70 Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera autoportant.

0,60 Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera autoportant.

Vv Vc Coef. 
Zonal

Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. EGB-BUP i FP. Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. Residències universitàries. 
Restaurants. Habitatges >  200m2.

Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. Plantes altes per a locals sense ús específic. Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o 
no vinculades.
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Exp. PREP 13/4736          Pàg. 224 Projecte de Reparcel·lació Sector N. 

ANNEX V. MOSTRES DELS VALORS DE MERCAT. 
 

Per tal d’establir l’aprofitament urbanístic del sector i la valoració de les finques resultants, s’ha realitzat 
una recollida de dades de productes immobiliaris similars als resultants del planejament que desenvolupa 
aquest projecte de reparcel·lació. 

Les mostres recollides son de portals immobiliaris del sector industrial de reconegut prestigi i solvència, i per 
a productes de característiques similars a les resultants del sector, realitzant la diferenciació entre les 
edificacions aïllades (Tipus I), i les edificacions en filera (Tipus II). 

Del total de mostres recollides, s’han seleccionat les de productes amb característiques comunes a les 
finques resultants del planejament del Sector N, situades en polígons del mateix àmbit territorial, amb un 
accés als eixos viaris principals similars, i amb unes característiques constructives d’acord amb les que es 
preveuen que es realitzin en les parcel·les resultants del Polígon. S’han descartat les mostres no 
significatives, o de naus amb una antiguitat que no permet la comparació amb un producte actual, o 
que no tenen l’equipament o les característiques que son competitives en el mercat del sector industrial a 
dia d’avui. 

Les mostres han estat recollides entre els mesos de juliol i agost de l’any 2016. 

En primer lloc es mostren els resultats obtinguts pel que fa les naus aïllades, corresponents a la Clau D.I 
segons el planejament. 

superfície PB Superficie altell SUPERFICIE PREU Preu Total

CONSULTA 3006 Lliçà de Vall Aïllada 5.600,00         678,00            6.278,00         796,00            4.997.288,00     
CONSULTA 5178 Mollet Vallès Aïllada 4.106,00         572,00            4.678,00         692,00            3.237.176,00     
CONSULTA 1099 Montornés Aïllada 2.218,00         806,00            3.024,00         714,52            2.160.708,48     
CONSULTA 1185 Tagamanent Aïllada 2.073,00         159,00            2.232,00         1.192,00         2.660.544,00     
MASACHS 4439 Granollers Aïllada 750,00            930,00            1.680,00         714,29            1.200.000,00     
MASACHS 5631 Lliçà de Vall Aïllada 711,00            287,00            998,00            750,93            749.430,00        
POLÍGONS 3648 Granollers Aïllada 7.671,00         1.150,00         8.821,00         612,18            5.400.000,00     
POLÍGONS 3741 Lliçà de Vall Aïllada 2.050,00         480,00            2.530,00         869,57            2.200.000,00     
POLÍGONS 3259 Llinars Vallès Aïllada 2.700,00         450,00            3.150,00         1.000,00         3.150.000,00     

PROMIG 815,72               

TIPUS I - EDIFICACIÓ AÏLLADA

 

Per aquesta tipologia d’edificació s’estableix un preu promig de 815,72€/m2 construit, d’aquest valor s’ha 
donat trallat al procediment de valoració de les finques resultants descrit al punt 4.3. de la memòria del 
present projecte de reparcel·lació. 

En segon lloc, s’exposa el mostreig realitzat corresponent a les naus adossades o en filera, resultants de la 
clau D.II del planejament del sector. 

superfície PB Superficie altell SUPERFICIE PREU Preu Total

CONSULTA 1087 Ametlla Vallès Filera 1.380,00         472,00            1.852,00         1.100,00         2.037.200,00     
CONSULTA 4036 La Garriga Filera 1.152,00         396,00            1.548,00         944,76            1.462.488,48     
CONSULTA 1134 Les Franqueses Filera 2.520,00         1.260,00         3.780,00         944,44            3.569.983,20     
CONSULTA 1043 Les Franqueses Filera 250,00            120,00            370,00            997,30            369.001,00        
POLÍGONS 4047 Les Franqueses Filera 670,00            330,00            1.000,00         850,00            850.000,00        
POLÍGONS 1608 Llinars Vallès Filera 317,00            181,00            498,00            1.172,59         583.951,00        
POLÍGONS 3478 Llinars Vallès Filera 1.190,00         433,00            1.623,00         902,65            1.465.000,00     
POLÍGONS 1604 Llinars Vallès Filera 560,00            168,00            728,00            906,59            660.000,00        
POLÍGONS 1607 Llinars Vallès Filera 597,00            597,00            1.194,00         879,40            1.050.000,00     

PROMIG 966,41               

TIPUS II - EDIFICACIÓ EN FILERA

 

Pel que fa a les edificacions en filera, en resulta un valor promig de 966,41€/m2 construit, d’aquest valor 
s’ha donat trallat al procediment de valoració de les finques resultants descrit al punt 4.3. de la memòria 
del present projecte de reparcel·lació. 
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Amb aquests dos valors obtinguts s’estableix el càlcul del valor residual de les finques resultants, un cop 
urbanitzades, segons es reflexa en el següent quadre. 

K Vr
valors en Euros/m2 de sostre V útil coef. útil/const. V construït C.construcció Despeses (*) Vc Total coeficient V residual

Tipus I A 848,35 €/m2st 1,04 815,72 €/m2st 384,64 €/m2st 149,48 €/m2st 534,11 €/m2st 1,20 145,65 €/m2st
Tipus II B 1.072,72 €/m2st 1,11 966,41 €/m2st 444,74 €/m2st 173,53 €/m2st 618,27 €/m2st 1,24 161,10 €/m2st

Vv Vc

 

El valor residual obtingut d’aquest càlcul és el que es fa servir per a la valoració del sostre que atorga el 
planejament a les finques resultants, segons el procés explicat a l’apartat 4.3. de la memòria del present 
projecte de reparcel·lació. 

A continuació s’adjunten les fitxes de les mostres obtingudes segons els llistats anteriorment descrits. 

 

Les Franqueses del Vallès, setembre de 2016. 

 

 

 

L’arquitecte, Carles Torres Hidalgo. 
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Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 3006

3006

Lliçà de Vall

Vallès Oriental

6.278m²

Nave industrial

Venta

796,00€/m²

6.278m²

5.600m²

678m²

6.278m²

10,00m

Metálica

Hormigón

No

No

No

Sí

0

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total
Precio Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

3006/1 5.600m² 678m² 6.278m² 4.997.288,00€ 0,00€/mes 0 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com


23/8/2016 Inmueble: 5178 |  Naves Barcelona

http://www.navesbarcelona.es/nave-logistica-venta-mollet-del-valles-5178 1/2

Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 5178

5178

Mollet del Vallès

Vallès Oriental

4.678m²

Nave logística

Venta

692,00€/m²

4.678m²

4.106m²

572m²

4.678m²

10,00m

Hormigón

Hormigón

No

Sí

No

Sí

3

Descripción

Nave industrial - logística aislada de 4,678m² con un patio de 4,106m² situada en el

Polígono Industrial Can Magarola de Mollet del Vallès.  Dispone de 3 muelles de carga,

pavimento de hormigón, varias puertas de acceso tipo TIR con puerta peatonal

independiente con acceso a oficinas, oficinas acondicionadas, aseos y vestuarios y todas

las instalaciones en funcionamiento.  Se caracteriza por su buena ubicación, con fachada a

la autopista y su excelente imagen corporativa. 

Comunicaciones

Junto a la AP7 y C-17 y rápido acceso a la C-33.

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total

Precio

Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

5178/1 4.106m² 572m² 4.678m² 3.237.176,00€ 0,00€/mes 3 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com
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5178/1 4.106m² 572m² 4.678m² 3.237.176,00€ 0,00€/mes 3 SÍ



23/8/2016 Inmueble: 1099 |  Naves Barcelona

http://www.navesbarcelona.es/nave-industrial-alquiler-y-venta-montornes-1099 1/2

Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 1099

1099

Montornés

Vallès Oriental

De 1.404m² a 3.024m²

Nave industrial

Venta o Alquiler

714,52€/m²

3.024m²

2.218m²

806m²

3.024m²

9,00m

Mixta

Hormigón

No

No

No

Sí

0

Descripción

Nave industrial en Montornès del Vallès compuesta por 2 módulos que totalizan 3.404 m².

Ambos módulos cuentan con patio frontal y módulo de oficinas propias. Cuenta con plazas

de parking privados para turismos y vehículos ligeros, junto a la nave.     Se caracteriza por

su imagen corporativa y se pueden adquirir conjuntamente o por separado.

Comunicaciones

Rápido acceso a la autopista AP-7 y autovía C-17.

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total
Precio Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

1099/1 1.008m² 396m² 1.404m² 1.248.156,00€ 0,00€/mes 0 SÍ

1099/2 1.210m² 410m² 1.620m² 1.440.180,00€ 0,00€/mes 0 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com
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1099/2 1.210m² 410m² 1.620m² 1.440.180,00€ 0,00€/mes 0 SÍ



23/8/2016 Inmueble: 1185 |  Naves Barcelona

http://www.navesbarcelona.es/nave-industrial-venta-tagamanent-1185 1/1

Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 1185

1185

Tagamanent

Vallès Oriental

2.232m²

Nave industrial

Venta

1.192,00€/m²

2.232m²

2.073m²

159m²

2.232m²

10,00m

Hormigón

Hormigón

Sí

No

No

Sí

0

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total
Precio Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

1185/1 2.073m² 159m² 2.232m² 2.660.544,00€ 0,00€/mes 0 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com


Masachs Naves Industriales – Plaça Clavé 13 planta 1ª Oficina 2 – 08221 Terrassa – Tel. 937 88 42 84 – Fax 93 733 12 62 – masachs@masachs.com

Referencia
4439

Tipo de promoción
Nave industrial

Ciudad
Granollers

Polígono
Coll de la Manya

Condicionamiento:
Oficina,Agua

Precio
1.200.000€
1.250.000€

Edificado (m2)
1680

Altura (m)
6 m

Planta (m2)
750 m²

Altillo / piso 1 (m2)
750 m²

Piso 2 (m2)
180 m²

Descripción

Nave industrial aislada en alquiler o 
en venta, con todos los servicios y 
con excelente imagen corporativa 
en la población de Granollers en el 
polígono Coll de la Manya de 1680 
m2. Dispone de 180 m2 de oficinas 
y montacargas de 500 kg. 

Naves en venta Vallés. Nave industrial en 
venta Granollers Barcelona de 1680m2

Información para el usuario

Impuestos y honorarios no incluidos en el precio.

En arrendamientos se deberá añadir la fianza obligatoria a ingresar en el organismo 
competente que proceda según la ubicación del immueble:  Instituto Catalán del 
Suelo en Catalunya, IVIMA en la Comunidad de Madrid...

La información de esta web no tiene valor contractual, la empresa no se hace responsable de 
cualquier inexactitud en los datos.

Página 1 de 1Nave industrial en venta Granollers Barcelona 1680m2 - Masachs - Ref: 4439

25/07/2016http://www.masachs.com/layout/set/print/layout/set/print/Naves-en-venta-Granollers-...



Masachs Naves Industriales – Plaça Clavé 13 planta 1ª Oficina 2 – 08221 Terrassa – Tel. 937 88 42 84 – Fax 93 733 12 62 – masachs@masachs.com

Referencia
5631

Tipo de promoción
Nave industrial

Ciudad
Lliçà de Vall

Condicionamiento:
Electricidad,Agua

Precio
749.430€ 

Edificado (m2)
998

Altura (m)
8 m

Planta (m2)
711 m²

Altillo / piso 1 (m2)
287 m²

Descripción

Nave de alquiler o en venta en Lliça 
de Vall de 998 m2 con una altura 
de 8 metros . Nave de 711 m2 en 
planta baja , 287 m2 de planta altillo 
y de un gran patio donde hay un 
aparacment con capacidad para 70 
vehículos. En la planta altillo hay 
muchas ventanas que proporcionan 
mucha luz natural en toda la nave . 
Dispone de todas las instalaciones 
dadas de alta.

Naves en venta Vallés. Nave industrial en 
venta Lliça de Vall Barcelona de 998m2

Información para el usuario

Impuestos y honorarios no incluidos en el precio.

En arrendamientos se deberá añadir la fianza obligatoria a ingresar en el organismo 
competente que proceda según la ubicación del immueble:  Instituto Catalán del 
Suelo en Catalunya, IVIMA en la Comunidad de Madrid...

La información de esta web no tiene valor contractual, la empresa no se hace responsable de 
cualquier inexactitud en los datos.

Página 1 de 1Naves en venta Vallés. Nave industrial en venta Lliça de Vall Barcelona 998m2 - M...

25/07/2016http://www.masachs.com/layout/set/print/layout/set/print/Naves-en-venta-Llica-de-Va...



 

 
POBLACIÓN: GRANOLLERS

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 3648

 
Superficie total: 8.821,00 m²

P.Baja 7.671,00 m²

1ª Planta 1.150,00 m²

  Altura libre: 7,00 m

Patio: 4.804,00 m²

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
5.400.000,00 €

Nave Industrial Aislada de 7.889 m2 con buena Imagen Corporativa en un estado
excelente 
Nave industrial aislada ( Tipo C ) con una superficie en planta baja de 7.671 m2 altura libre de
6,5 a 10 metros 
Dispone de puertas tipo TIR y 14 muelles de carga y descarga.
Instalaciones: Luz, agua y fuerza ( 1.250 Kw contratados ). Sistema
contraincendios mediante BIES. 
Aseos con ducha, vestuarios y comedor.
Dispone de una patio perimetral de 4.804 m2. 
La nave industrial tiene una primera planta con una superficie de 1.150 m2, de los cuales 641
m2 son oficinas totalmente acondicionadas, una sala de 259 m2 y una zona de vestuarios de
219 m2.       

Excelente comunicación por la Autopista AP-7 y la Autovía C-17 y mediante transporte
público mediante la línea C4 de RENFE y Autobuses urbanos e interurbanos.  

 

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900



 

 
POBLACIÓN: LLIÇÀ DE VALL

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 3741

 
Superficie total: 2.530,00 m²

P.Baja 2.050,00 m²

1ª Planta 480,00 m²

  Altura libre: 9,00 m

Patio: 1.990,00 m²

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
2.200.000,00 €

Nave industrial aislada de 2.530 m2 con excelente imagen corporativa. y con patio de
1990 m2 y lista para entrar 
Nave industrial totalmente diáfana con una superficie de 2.050 m2 en planta baja con una
altura libre de 9 metros con 2 puertas de entrada para TIR frontal y trasera 
Una primera planta de 480 m2.de oficinas de alto Standig totalmente acondiciondas, sala de
juntas,, zona abierta, con 4 despachos, cocina- office, con puerta peatonal independiente
Estructura y cerramientos con prefabricado de hormigón.
Dispone con un puente grúa de 6,3 Toneladas.
A nivel de instalaciones la nave cuenta con iluminación, fuerza (69 Kw ), agua, Aire
acondicionado y bomba de calor por conducto en oficinas, ascensor, cámaras de seguridad
y medidas contra incendios mediante alarma y extintores.  Lavabos tanto en planta baja como
en oficinas.
Patio perimetral vallado de 1990 m2 

Dispone de Vigilancia en el Polígono 
Muy buena conexión con la Autovia C-17

 

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900



 

 
POBLACIÓN: LLINARS DEL VALLÉS

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 3259

 
Superficie total: 3.150,00 m²

P.Baja 2.700,00 m²

1ª Planta 450,00 m²

  Altura libre: 10,00 m

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
3.150.000,00 €
13.400,00 €/mes

Nave Industrial/Logística Aislada en construcción  
de 3.150 m2  
Nave industrial-Logística de 2.700 m2 diáfana en planta baja con una altura libre de 10 metros
con 2 puertas seccionales 
Una primera planta de 450 m2 prevista para oficinas  
2 Muelles de carga/descarga   

Instalaciones : cuadro eléctrico, iluminación almacén LED  
Aseos-servicios en almacén  
Detectores, pulsadores e iluminación de emergerncia  
Sistema contraincendios : BIES, extintores  
La nave entregada con instalaciones se incrementará en  0,5 euros m2   

Disponibilidad en 12 meses  
Junto a la AP-7 

 

En caso de firmarse el contrato de arrendamiento. El arrendatario deberá pagar a nuestra entidad en el
momento de la firma la cantidad equivalente al 10% de una anualidad.

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900



23/8/2016 Inmueble: 1087 |  Naves Barcelona

http://www.navesbarcelona.es/nave-industrial-alquiler-y-venta-ametlla-del-valles-1087 1/2

Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Alquiler:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 1087

1087

Ametlla del Vallès

Vallès Oriental

De 617m² a 1.852m²

Nave industrial

Venta o Alquiler

3,75€/m²/mes

1.100,00€/m²

1.852m²

1.380m²

472m²

1.852m²

8,60m

Hormigón

Hormigón

No

No

No

Sí

0

Descripción

Nave ubicada en l’Ametlla del Vallès, con una superficie total de 1.853 m². Posibilidad de

contratar superficies de 617 m² o 1.236 m² en la misma plataforma de nivelación. Patio

privado en la parte posterior de 300 m² y aparcamiento en la parte frontal para turismos o

vehículos ligeros. Destaca su imagen corporativa.

Comunicaciones

Autovia C-17 y Autopista AP-7

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total

Precio

Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

1087/1 460m² 157m² 617m² 678.700,00€ 2.313,75€/mes 0 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com
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1087/2 460m² 157m² 617m² 678.700,00€ 2.313,75€/mes 0 SÍ

1087/3 460m² 158m² 618m² 679.800,00€ 0,00€/mes 0 SÍ



23/8/2016 Inmueble: 4036 |  Naves Barcelona

http://www.navesbarcelona.es/nave-industrial-alquiler-y-venta-la-garriga-4036 1/1

Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Alquiler:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 4036

4036

La Garriga

Vallès Oriental

De 516m² a 1.548m²

Nave industrial

Venta o Alquiler

2,71€/m²/mes

944,76€/m²

1.548m²

1.152m²

396m²

1.548m²

10,00m

Hormigón

Hormigón

No

No

No

Sí

0

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total

Precio

Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

4036/1 384m² 132m² 516m² 487.496,16€ 1.398,36€/mes 0 SÍ

4036/2 384m² 132m² 516m² 487.496,16€ 1.398,36€/mes 0 SÍ

4036/3 384m² 132m² 516m² 487.496,16€ 1.398,36€/mes 0 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com


23/8/2016 Inmueble: 1134 |  Naves Barcelona

http://www.navesbarcelona.es/nave-industrial-alquiler-y-venta-les-franqueses-del-valles-1134 1/2

Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Alquiler:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 1134

1134

Les Franqueses del Vallès

Vallès Oriental

De 630m² a 3.780m²

Nave industrial

Venta o Alquiler

2,46€/m²/mes

944,44€/m²

3.780m²

2.520m²

1.260m²

3.780m²

8,00m

Hormigón

Hormigón

No

No

No

Sí

0

Descripción

Nave industrial ubicada en Les Franqueses del Vallès con una superficie total de 3.780m²

dividida en módulos de 630 m².  Todos los módulos disponen de puerta tipo TIR, zona de

oficinas, aseos y patio privado y vallado de 288 m². Se caracteriza por su imagen corporativa

y su buena ubicación.

Comunicaciones

Rápido acceso a la Autovía C-17 y Autopista AP-7.

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total

Precio

Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

1134/1 420m² 210m² 630m² 594.997,20€ 1.549,80€/mes 0 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com
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1134/2 420m² 210m² 630m² 594.997,20€ 1.549,80€/mes 0 SÍ

1134/3 420m² 210m² 630m² 594.997,20€ 1.549,80€/mes 0 SÍ

1134/4 420m² 210m² 630m² 594.997,20€ 1.549,80€/mes 0 SÍ

1134/5 420m² 210m² 630m² 594.997,20€ 1.549,80€/mes 0 SÍ

1134/6 420m² 210m² 630m² 594.997,20€ 1.549,80€/mes 0 SÍ



23/8/2016 Inmueble: 1043 |  Naves Barcelona

http://www.navesbarcelona.es/nave-industrial-venta-les-franqueses-del-valles-1043 1/2

Referencia:

Población:

Zona:

Superficie disponible:

Tipología:

Régimen:

Precio Venta:

Superficie total:

Sup. disponible P.B.:

Sup. disponible Altillo:

Sup. disponible total:

Altura:

Estructura:

Cerramientos:

Puente grúa:

Rampas:

Sprinklers:

Puertas TIR:

Muelles:

T. +34 93 452 22 62  |  info@consultainmo.com

Inmueble: 1043

1043

Les Franqueses del Vallès

Vallès Oriental

370m²

Nave industrial

Venta

997,30€/m²

370m²

250m²

120m²

370m²

8,00m

Hormigón

Hormigón

No

No

No

Sí

0

Descripción

Nave de reciente constricción, ubicada en el polígono Pla de Llerona, con 370m2 divididos

en 250m2 de planta baja y 120m2 de oficinas.Acceso a la nave por una puerta TIR y una

peatonal.

Comunicaciones

Autovia C-17, AP-7 y Ronda Nord de Granollers

Módulos

Referencia
Superficie

P.B.

Superficie

Altillo

Superficie

total

Precio

Venta

Precio

Alquiler
Muelles Disponible

1043/1 250m² 120m² 370m² 369.001,00€ 0,00€/mes 0 SÍ

tel:934522262
mailto:info@consultainmo.com


 

 
POBLACIÓN: LES FRANQUESES DEL VALLÉS

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 4047

 
Superficie total: 1.000,00 m²

P.Baja 670,00 m²

1ª Planta 30,00 m²

2ª Planta 300,00 m²

  Altura libre: 5,00 m

Patio: 400,00 m²

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
850.000,00 €
4.300,00 €/mes

Nave Industrial Representativa de 1.000 m2 con instalaciones y lista para entrar
Nave industrial de 670 m2 en planta baja con una altura libre de 5 metros y 2 puertas TIR y
con 20 m2 de oficinas en la misma planta
Una entreplanta de 30 m2 de oficinas acondicionadas  con puerta peatonal independiente 
Una primera planta de 300 m2   
Provista de instalaciones : fuerza 10kw, aseos-servicios, vestuarios, alumbrado, instalación
eléctrica, agua.
Instalaciones contraincendios: BIES, Detectores de humo, alarma, y salidas de emergencia  
Patio vallado de 400 m2, con puerta corredera desde la calle, 300 m2 frontal y 100 m2 lateral  
Estructura de Homigón y cubierta aislada  

Transporte público cercano  Tren y Bus  
Conexión carretera C-31  

 

En caso de firmarse el contrato de arrendamiento. El arrendatario deberá pagar a nuestra entidad en el
momento de la firma la cantidad equivalente al 10% de una anualidad.

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900



 

 
POBLACIÓN: LLINARS DEL VALLÉS

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 1608

 
Superficie total: 498,00 m²

P.Baja 317,00 m²

1ª Planta 181,00 m²

  Altura libre: 8,50 m

Patio: 100,00 m²

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
583.951,00 €
2.490,00 €/mes

Nave industrial con imagen corporativa de 498 m2 y con patio de 100 m2, con
instalaciones
 Nave industrial de 316 m2 en planta baja,con una altura libre de 8,5 mts, puerta de entrada
Trailers
Planta alta de 181 m2 de sobrecarga 400 kgs/m2, escalera de acceso de 1 metro de ancho.
Pared divisoria que se realizará posteriormente segun las necesidades de la empresa que se
implante.
-Fachada singular con combinacion de paneles prefabricados de hormigon, con ventanales
corridos de estrucura de Aluminio marca "Schüco" con vidrio Sunergy.
Puertas de acceso seccionales para vehiculos industriales de 5 x 4,6 mts
Modulo de acceso peatonal de diseño, forrado en los laterales de ALUCOBOND color plata y
antracita oscuro.
Paneles medianeros con resistencia al fuego RF 120 
Con instalaciones para entrar 

 Planta Baja: Cuadro Eléctrico, iluminacion, deteccion contraincendios y 1 aseo
Planta Altillo: Falso techo, Suelo Técnico, iluminacion, deteccion contraincendios y 1 aseo 
NAVE CON FACHADA A LA A-P7

 

En caso de firmarse el contrato de arrendamiento. El arrendatario deberá pagar a nuestra entidad en el
momento de la firma la cantidad equivalente al 10% de una anualidad.

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900



 

 
POBLACIÓN: LLINARS DEL VALLÉS

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 3478

 
Superficie total: 1.623,00 m²

P.Baja 1.190,00 m²

1ª Planta 433,00 m²

  Altura libre: 8,90 m

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
1.465.000,00 €
6.100,00 €/mes

Nave Industrial con imagen Corporativa de 1.623 m2 con instalaciones y Muelle de
Carga/descarga
Nave industrial con una superficie de 1.190 m2 en planta baja con una altura libre de 8,90
metros, 
Una primera planta diáfana de 433 m2 para oficinas 
3 puertas seccionales ( Posibilidad de convertir puertas existentes en muelles de
carga/descarga ).

Instalaciones: Cuadro eléctrico, Iluminación en planta baja, tomas de corriente y agua.
Aseo en planta baja.
Medidas contraincendios: BIES, extintores, detectores y alarma contraincendios.
Excelente comunicación por la Autopista AP-7. 
El equipamiento con las instalaciones se incrementa el 0,50 c euros m2 

Disponiblidad inmediata  

 

En caso de firmarse el contrato de arrendamiento. El arrendatario deberá pagar a nuestra entidad en el
momento de la firma la cantidad equivalente al 10% de una anualidad.

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900



 

 
POBLACIÓN: LLINARS DEL VALLÉS

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 1604

 
Superficie total: 728,00 m²

P.Baja 560,00 m²

1ª Planta 168,00 m²

  Altura libre: 8,50 m

Patio: 115,00 m²

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
660.000,00 €
2.700,00 €/mes

NAVE INDUSTRIAL ESQUINERA CON IMAGEN CORPORATIVA DE 728 M2 Y PATIO DE
115 M2 
Nave industrial de 560 m2 en planta baja, altura libre de 8,5 mts
Planta alta de 168 m2 de sobrecarga 400 kgs/m2, escalera de acceso de 1 metro de ancho. 
Fachada singular con combinacion de paneles prefabricados de hormigon, con ventanales
corridos de estrucura de Aluminio marca "Schüco" con vidrio Sunergy.
Nave esquinera con gran patio frontal para maniobras y aparcamiento.

Actualmente 1 puerta seccional. Posibilidad de realizar muelle de carga y descarga.

El precio de la nave con instalaciones  lista para entrar es de 3.100 euros 

 

En caso de firmarse el contrato de arrendamiento. El arrendatario deberá pagar a nuestra entidad en el
momento de la firma la cantidad equivalente al 10% de una anualidad.

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900



 

 
POBLACIÓN: LLINARS DEL VALLÉS

COMARCA: VALLÉS OR.

Referencia: 1607

 
Superficie total: 1.194,00 m²

P.Baja 597,00 m²

1ª Planta 597,00 m²

  Altura libre: 7,00 m

Patio: 159,00 m²

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

 
1.050.000,00 €
4.700,00 €/mes

NAVE INDUSTRIAL CON IMAGEN CORPORATIVA DE 1.194 M2 Y PATIO DE 159 M2 CON
FACHADA A LA A-P7
Nave industrial de 597 m2 en planta baja, altura libre de 7 mts
Planta alta de 597 m2
Fachada singular con combinacion de paneles prefabricados de hormigon, con ventanales
corridos de estrucura de Aluminio marca "Schüco" con vidrio Sunergy.
Puertas de acceso seccionales para vehiculos industriales de 5 x 4,6 mts
Modulo de acceso peatonal de diseño, forrado en los laterales de ALUCOBOND color plata y
antracita oscuro.
Paneles medianeros con resistencia al fuego RF 120

Posibilidad de instalaciones a medida

NAVE ESQUINERA IDEAL SEDE CORPORATIVA

 

En caso de firmarse el contrato de arrendamiento. El arrendatario deberá pagar a nuestra entidad en el
momento de la firma la cantidad equivalente al 10% de una anualidad.

 

Poligons de Barcelona: especialistas en naves industriales
C/Dr. Roux 50, 08017 Barcelona

Tel: 932 405 900
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