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1. MEMÒRIA
1.1. ANTECEDENTS
El POUM de Bellcaire aprovat 29 de setembre de 2005 va delimitar el sector PMU-3 carrer
Segalers a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, sistema
que ratificava el pla de millora urbana tramitat que establia l’àmbit del sector com un únic polígon
d’actuació urbanística.
En data 29 de gener de 2011 l’ajuntament de Bellcaire va aprovar definitivament el projecte del pla
de millora urbana que determinava l’ordenació detallada, així com la modificació posterior que
ajustava la localització de les tipologies de l’aprofitament privatiu. Per tot això, pertocava la
tramitació del corresponent projecte de reparcel·lació de manera simultània amb el projecte
d’urbanització, prèviament a l’edificació dels solars fins a completar l’execució urbanística del
sector.
Posteriorment, en data 30 de setembre de 2015, l’ajuntament va modificar la modalitat del sistema
d’actuació del sector fixant per al seu desenvolupament la modalitat de cooperació.
L'execució urbanística és el conjunt de procediments establerts pel TRLU per a la transformació
de l'ús del sòl, i especialment per a la urbanització d'aquest, d'acord amb el planejament urbanístic
i respectant el règim urbanístic aplicable a cada classe de sòl.
Mitjançant els instruments de gestió urbanística es du a terme l'execució efectiva de l'obra
urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l'edificació, quan s'escau, i es
produeix l'obtenció, per part de l'administració, d'aquells terrenys destinats a titularitat pública.
La participació de les persones propietàries en el procés de gestió urbanística es fonamenta en el
principi de distribució equitativa dels beneficis i càrregues derivats del planejament objecte
d'execució.
El desenvolupament dels polígons es du a terme mitjançant la gestió urbanística integrada entesa
com el conjunt d'actuacions per a repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de
l'ordenació urbanística i per a executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris.

1.2. OBJECTE DE L’EXPEDIENT
D’acord amb que preveu l’article 130 del RLU la finalitat de la reparcel·lació són els següents
objectius:







La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de l'ordenació
urbanística.
La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del
planejament.
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 establerts legalment.
La cessió gratuïta, a favor de l'administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes
urbanístics, d'acord amb el què estableix el planejament.
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La determinació de les quotes d'urbanització a càrrec de les persones propietàries i, si
s'escau, de l'administració actuant, 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. PROMOTOR DE L’EXPEDIENT
D’acord amb les determinacions aprovades per l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà en data 30 de
setembre de 2015, segons els quals el desplegament d’aquest sector es preveu pel sistema de
reparcel·lació, modalitat cooperació, el promotor del present document correspon a l’ajuntament
de Bellcaire d’Empordà, amb CIF P1702100G, domicili a la Plaça Comptes d’Empúries, número 1,
de Bellcaire d’Empordà, CP 17141, i telèfon 972 788 105, mail secretaria@bellcaire.net.

1.4. REDACCIÓ DEL DOCUMENT
La redacció del document ha estat formulada per Víctor Alegrí Sabater d’acord amb l’encàrrec
formulat per l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà mitjançant Decret 31/2016 de 20 d’abril de 2016.

1.5. MARC LEGAL I NORMATIU
El marc urbanístic i legal ve donat a nivell estatal pel Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, i el
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, aprovat pel Real Decreto 1492/2011, de 24 de
octubre (RLS).
A nivell autonòmic, el marc està format pel 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, del 22 de febrer, de modificació
del text refós de la Llei d’urbanisme, la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres,
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,
la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, i per la Llei
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (TRLU), així com
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei d'urbanisme, i el
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
A nivell municipal, el marc urbanístic ve donat pel POUM de Bellcaire d’Empordà, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 29 de setembre de 2005,
i el PMU-3 carrer Segalers, aprovat definitivament per l’ajuntament en data 29 de gener de 2011 i
la modificació del mateix que es tramitat simultàniament amb aquest document d’acord amb el
previst a l’article 81 i 87 del text refós de la llei d’urbanisme (TRLU), la qual cosa en condiciona
l’aprovació definitiva.
Aquest document fixa l’ordenació detallada de l’àmbit i delimita els espais objecte de cessió
gratuïta i obligatòria en concepte d’espais lliures, equipaments, vialitat, zones de protecció i les
zones d’aprofitament privat. També estableix els paràmetres i condicions de les noves
edificacions. De manera indicativa proposa una delimitació parcel·lària que aquest documenta
haurà de definir amb l’assignació unívoca del corresponent aprofitament individualitzat.
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1.6. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La tramitació del document està regulada per l’article 119.2 del TRLU segons el qual el
procediment s'ha d'ajustar a les regles següents:





L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant.
L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la
documentació completa.
El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual s'ha
de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.
La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos
des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte no
ha quedat aprovat definitivament atès que el sentit del silenci és negatiu.

Si, en la tramitació de l’instrument de gestió es produeix amb l'acord unànime de les persones
propietàries afectades, que ha de constar en document públic, es prescindeix de l'aprovació inicial
i no cal cap altre tràmit que el d'informació pública, amb audiència simultània a la resta de les
persones interessades.
En aquest cas, el silenci administratiu positiu es produeix, si s'escau, per la manca de notificació
de l’aprovació definitiva, i ara el termini es computa des de la presentació de l'expedient complet a
l'administració actuant.
L’article 126 del RLU estableix que per a la publicació dels actes produïts per silenci administratiu
de contingut positiu que es produeixin en la tramitació dels instruments de gestió urbanística és
d'aplicació allò establert en l'article 111.3 del RLU segons el qual, quan es pugui entendre
produïda per silenci administratiu l'aprovació definitiva d'un pla o projecte d'urbanització, l'òrgan
competent està obligat a ordenar la publicació de l'acte presumpte i, en el cas de plans
urbanístics, també del text de les normes urbanístiques, així com, si s'escau, les notificacions que
siguin preceptives.
D’acord amb l’article 125.5 i 125.6, 125.5 del RLU, tant en el cas de sectors de planejament
derivat, com en el cas de polígons d'actuació urbanística en sòl urbà, l'aprovació definitiva del
projecte d'urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o de taxació
conjunta. Per això, conjuntament a aquest projecte de reparcel·lació es tramita el corresponent
projecte d’urbanització del sector, i per tant, l'executivitat dels acords d'aprovació definitiva
d’aquest instrument de gestió resta supeditada a l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització
així com de l'instrument de planejament derivat que en defineix l’ordenació.

1.7. INICI DE L’EXPEDIENT DE REPARCEL·LACIÓ I DATA DE LES VALORACIONS
L'inici de l'expedient de reparcel·lació s'entén produït per ministeri de la llei amb l'aprovació
definitiva de la delimitació del polígon d'actuació urbanística a executar per aquest sistema, o bé
del pla urbanístic que contingui aquesta delimitació, que en aquest cas correspon al POUM del
municipi aprovat en data 29 de setembre de 2005
Tanmateix, la data de referència de les valoracions contingudes en el projecte de reparcel·lació és
la de la seva aprovació inicial, i s'actualitzen en l'aprovació definitiva d'acord amb l'interès legal del
diner, a partir del transcurs del termini de sis mesos des de l'aprovació inicial. Per tant, les
valoracions dels aprofitaments que es contenen en aquest document s’han realitzat en data agost
de 2016, i es detallen en l’apartat 3.2 d’aquest document, amb el benentès que en el cas que
l’aprovació inicial no es produís dins el termini de sis mesos caldrà actualitzar-les.
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La iniciació de l'expedient de reparcel·lació comporta, sense necessitat de declaració expressa, la
suspensió de l'atorgament de les llicències a què es refereix l'article 73.1 del TRLU, en l'àmbit del
polígon d'actuació urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l'acord d'aprovació de la
reparcel·lació.
Un cop iniciat l'expedient de reparcel·lació, l'entitat o persona a qui correspongui la seva
formulació, ha de sol·licitar del Registre de la propietat la corresponent informació sobre titularitat i
càrregues de totes les finques incloses en el polígon d'actuació urbanística.
El registrador, amb motiu d'aquesta sol·licitud, ha d'estendre al marge de cada finca nota
expressiva conforme són objecte de reparcel·lació. Un cop inscrita la indicada nota marginal, les
successives persones interessades que facin constar el seu dret en el Registre no han de ser
citades preceptivament en l'expedient, excepte quan s'hi personin expressament.

1.8. EL PLANEJAMENT QUE ÉS OBJECTE D'EXECUCIÓ.
Aquest projecte de reparcel·lació desenvolupa la gestió urbanística integrada en l’àmbit del sector
PMU-3, carrer dels Segalers. El pla de millora urbana ha estat aprovat definitivament per
l’ajuntament en data 29 de gener de 2011 i modificat d’acord amb el document que es tramita
simultàniament amb aquest projecte.
Aquest planejament derivat estableix l’àmbit d’actuació del projecte, i delimita els espais objecte
de cessió gratuïta i obligatòria en concepte d’espais lliures, equipaments, vialitat, zones de
protecció i les zones d’aprofitament privat. També estableix els paràmetres i condicions de les
noves edificacions a construir dins el sector, així com la valoració dels drets d’aprofitament privat.
La normativa detallada de l’ordenació es reprodueix a continuació per a cada tipus de qualificació.
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE NÚM. 1 DADES URBANISTIQUES

REPARCEL·LACIÓ

DIFERENCIA

PMU- 3
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

SITUACIÓ:
LOCALITAT:
SUP.TOTAL

28 246.00 m²

SOL PUBLIC
VIALITAT
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENT
PROTECCIÓ VIARI
SERVEIS TÈCNICS

14 214.00
7 654.00
4 684.00
1 097.00
727.00
51.00

m²
m²
m²
m²
m²
m²

50.32%
27.10%
16.58%
3.88%
2.57%
0.18%

14 363.41
7 553.57
4 591.94
1 094.10
1072.49
51.31

SOL PRIVAT
5s1 Unifamiliar filera
5s Unifamiliar
5sp Unifamiliar protegida
7sp Plurifamiliar protegida
8 Lliure privat

14 032.00
0.00
12 186.00
0.00
1 319.00
527.00

m²
m²
m²
m²
m²
m²

49.68%
0.00%
43.14%
0.00%
4.67%
1.87%

14 059.22
0.00
12 185.87
0.00
1 319.33
554.02

EDIFICABILITAT PLA GENERAL
EDIFICABILITAT ADJUDICADA REPARCEL.LACIÓ

0.40 m²/m²

100.00%

11 298 m²
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28 422.63 m²

100.00%

176.63

m²
m²
m²
m²
m²
m²

50.54%
26.58%
16.16%
3.85%
3.77%
0.18%

149.41
-100.43
-92.06
-2.90
345.49
0.31

m²
m²
m²
m²
m²
m²

49.46%
0.00%
42.87%
0.00%
4.64%
1.95%

27.22
0.00
-0.13
0.00
0.33
27.02

0.38 m²/m²

0.02
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SOSTRE PRIVAT
5s1 Unifamiliar filera
5s Unifamiliar
5sp Unifamiliar protegida
7sp Plurifamiliar protegida
8 Lliure privat
Total sostre lliure
Total sostre protegit

10 910.00
0.00
8 650.00
0.00
2 260.00
0.00
8 650.00
2 260.00

Habitatges
5s1 Unifamiliar filera
5s Unifamiliar
5sp Unifamiliar protegida
7sp Plurifamiliar protegida
Total habitatges lliures
Total habitatges protegits

0
46
0
15
46
15

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0.39
0.00
0.31
0.00
0.08
0.00

10 910.00
0.00
8 650.00
0.00
2260
0
8 650.00
2 260.00

hab
hab
hab
hab
hab
hab

60
0
45
0
15
45
15

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
hab
hab
hab
hab
hab
hab
hab

0.39

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-1
0
-1
0
0

L’ordenació del sector preveu un total de 60 nous habitatges que es proposen com a unifamiliars i
plurifamiliar en tipologia aïllada, aparellada i en filera, amb espai lliure privat enjardinat, amb
edificacions de planta baixa i pis. L’ordenació preveu un 20% del sostre d’aprofitament privatiu per
a habitatges protegits d’acord amb els requeriments del planejament general.
Tal com pot comprovar-se en el quadre annex, la superfície objecte de la reparcel·lació ha variat
lleugerament respecte la prevista en el Pla de millora urbana que definia l’ordenació detallada.
Això és conseqüència del dibuix de les determinacions sobre un nou topogràfic realitzat amb
l’objecte de formulació del projecte d’urbanització i de reparcel·lació. El document del PMU estava
dibuixat sobre la base topogràfica del POUM realitzat a escala 1/1000 per tal de garantir la
concordança amb aquell document.
Observant el quadre resulta que les alteracions de les superfícies no suposen cap augment de
l’aprofitament privatiu i només s’augmenta de manera mínima l’espai lliure privat no edificable. Per
contra el major augment resulta de la delimitació del sistema de protecció viari en l’ajust de la
definició del sistema viari.

1.9. LA IDENTIFICACIÓ I SUPERFÍCIE DE LA UNITAT REPARCEL·LABLE.
Els següents quadres i gràfics detallen les característiques del sector d’acord amb les
determinacions aprovades i estableix les superfícies de les finques resultants de l’ordenació que
han de ser adjudicades en aquest projecte.
Així mateix, aquests quadres estableixen els sostres corresponents als diferents aprofitaments
planteja el planejament i que assignarà amb detall aquest projecte de reparcel·lació.
Les superfícies que consten corresponen a la transcripció de les determinacions urbanístiques
aprovades sobre el topogràfic escala 1/500 realitzat per a la redacció del projecte de reparcel·lació
i d’urbanització.
Per a la delimitació precisa de les afectacions de la carretera GI-622 s’ha recuperat el projecte
d’expropiació per al traçat de la carretera de Vilademat a Palafrugell de l’any 1897 promogut pel
Ministerio de Obras Pública on es detalla l’abast de les afeccions de les finques ara aportades. En
l’annex III d’aquest document es mostren els documents gràfics esmentats.
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1.10. EFECTES DE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE
Els articles 154 a 162 del RLU estableixen la regulació detallada dels efectes que comporta
l’aprovació del projecte.
Article 154
Afectació de les finques al pagament de les càrregues d'urbanització
154.1 Queden afectes al compliment de l'obligació d'urbanitzar totes les persones titulars
del domini o altres drets reals sobre les finques de resultat que resultin del projecte de
reparcel·lació que constessin inscrits amb anterioritat a l'aprovació del projecte.
154.2 Les finques resultants dels projectes de reparcel·lació, d'acord amb la legislació
urbanística, queden afectades al pagament de:
a) El saldo de la liquidació definitiva.
b) L'import que els correspongui en el saldo del compte de liquidació provisional de la
reparcel·lació.
c) La quota de participació que se'ls atribueixi en el pagament de la liquidació definitiva
per les càrregues d'urbanització, sens perjudici de la compensació procedent per raó de
les indemnitzacions que poguessin tenir lloc.
154.3 Aquesta afecció s'ha d'inscriure en el Registre de la propietat d'acord amb la
normativa reguladora de la inscripció al Registre de la Propietat d'actes de naturalesa
urbanística.
Article 155
Vigència de l'afecció
D'acord amb la legislació aplicable, l'afecció registral caduca, en qualsevol cas, als set
anys de la seva inscripció. No obstant, si durant la seva vigència s'hagués elevat a
definitiu el compte provisional de liquidació del projecte de reparcel·lació, aquesta
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caducitat es produeix als dos anys a comptar des de la data de la constatació en el
Registre de la propietat del saldo definitiu.
Article 156
Sol·licitud de cancel·lació de l'afecció
Es pot sol·licitar la cancel·lació de l'afecció, d'acord amb la legislació aplicable, abans de
la seva data de caducitat, a instància de qualsevol de les persones titulars del domini o
altres drets reals, acompanyant a la sol·licitud certificació de l'administració actuant, de
la junta de compensació, o de la persona titular de la gestió urbanística integrada,
segons correspongui en funció de la modalitat, expressiva d'haver estat satisfet el
compte de la liquidació definitiva referent a la finca de què es tracti. En les modalitats de
compensació bàsica, compensació per concertació, i cooperació amb concessió de la
gestió urbanística integrada, cal acompanyar també certificació de l'administració actuant
expressiva d'haver estat rebuda l'obra d'urbanització en els termes previstos en aquest
Reglament.
Article 157
Innecessarietat de l'afecció
No cal la pràctica de l'afecció quan del projecte de reparcel·lació resulta que l'obra
d'urbanització ha estat realitzada i pagada, així com degudament complertes la resta de
càrregues d'urbanització.
Article 158
Incompliment de l'obligació d'urbanitzar
En cas d'incompliment de l'obligació de pagament resultant de la liquidació de les
despeses d'urbanització, si l'administració actuant, la junta de compensació o la persona
titular de la gestió urbanística integrada optés pel seu cobrament per la via de
constrenyiment, l'administració ha de dirigir el procediment contra les persones titulars
del domini i s'ha de notificar a les altres persones titulars d'altres drets inscrits o anotats
subjectes a l'afecció. En cas de pagament per qualsevol d'aquests titulars de drets
diferents del domini, qui satisfaci l'import de la liquidació pot repercutir-la contra la
persona propietària.
Article 159
Concentració de responsabilitat
159.1 L'administració actuant pot aprovar la concentració de la responsabilitat a què
estiguessin subjectes determinades finques en altres finques resultants del projecte,
sempre que es compleixin els requisits següents:
a) Que les condicions que possibilitin la concentració estiguin previstes en el projecte de
reparcel·lació.
b) Que, no donant-se l'anterior circumstància, la finca sobre la qual es pretengui la
concentració estigui valorada en quantia suficient per a suportar la seva pròpia
responsabilitat i la de la finca alliberada i que consenteixin en la concentració totes les
persones que siguin titulars, tant del domini com d'altres drets o càrregues.
159.2 La inscripció de la nova responsabilitat sobre les finques en què aquesta es
concentri se sol·licita mitjançant la certificació de l'acord d'aprovació de l'administració
urbanística actuant.
Article 160
Hipoteques en garantia d'obres
En el projecte de reparcel·lació es pot establir que l'afecció no produeixi efectes respecte
a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits concedits per
a finançar la realització d'obres d'urbanització o d'edificació, sempre que, en aquest últim
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cas, l'obra d'urbanització estigui garantida en la seva totalitat.
Article 161
Substitució de garanties
Quan el projecte de reparcel·lació tingui per objecte l'execució d'un polígon d'actuació
urbanística comprès en l'àmbit territorial d'un pla urbanístic derivat d'iniciativa particular,
l'aprovació definitiva del projecte en què es faci constar l'afecció de les finques resultants
al pagament del saldo de la liquidació definitiva de les despeses d'urbanització i les
altres despeses del projecte implica la cancel·lació de les garanties prestades als
efectes previstos en l'article 101.3 de la Llei d'urbanisme.
Article 162
Compte de liquidació definitiva
162.1 La liquidació definitiva de la reparcel·lació té lloc quan conclou la urbanització i
s'ha produït la recepció de l'obra urbanitzadora per part de l'administració actuant.
162.2 La liquidació definitiva té exclusivament efectes econòmics i no pot afectar a la
titularitat dels terrenys, sens perjudici de les alteracions que es puguin produir en
aquesta titularitat en els supòsits d'expropiació o cessió de finques en pagament d'obres
d'urbanització, quan les persones propietàries incompleixen llurs obligacions.
162.3 En la liquidació definitiva s'han de tenir en compte totes les despeses en les que
s'hagi incorregut efectivament durant el procés d'execució del planejament, incloent el
cost efectiu de l'obra urbanitzadora i els errors i omissions que s'haguessin pogut produir
en el compte de liquidació provisional.
162.4 L'aprovació de la liquidació definitiva dóna lloc, si s'escau, a la liquidació de les
corresponents quotes i se sotmet a la mateixa tramitació que el projecte de
reparcel·lació, amb audiència de les persones interessades, sense que, però, sigui
necessari el seu sotmetiment a informació pública.

1.11. RECTIFICACIONS I MODIFICACIONS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ.
Les rectificacions derivades de resolucions administratives o judicials que es puguin produir en la
tramitació del expedient i que calgui introduir en el compte de liquidació són a càrrec de la
comunitat de reparcel·lació i s'inclouen en el compte de liquidació definitiva. Si aquestes
rectificacions es produïssin amb posterioritat a la liquidació definitiva, s'ha de modificar aquesta
liquidació seguint el mateix tràmit que per a la seva aprovació
D’acord amb l’article 168 del RLU, el projecte de reparcel·lació es pot rectificar mitjançant
operacions jurídiques complementàries, en els casos i d'acord amb les regles següents:
a) Quan la rectificació tingui per objecte la formalització de l'acord unànime respecte al trasllat de
les càrregues preexistents compatibles, la tramitació es limita a la compareixença de les persones
interessades i a reflectir l'acord adoptat en l'acte d'aprovació.
b) Quan la rectificació tingui per objecte les circumstàncies descriptives de les finques aportades o
resultants, sempre que no afectin la participació de les persones titulars de finques aportades en la
comunitat reparcel·latòria o la quantificació de l'aprofitament urbanístic atribuït a les finques
resultants, la tramitació de l'expedient es limita a l'aprovació de l'òrgan actuant, prèvia
compareixença de les persones titulars interessades o, altrament, prèvia notificació a les persones
interessades del contingut de la rectificació, amb fixació d'un termini de vint dies per a presentar
les al·legacions que estimin oportunes.
c) Quan la rectificació consisteixi en la realització d'alguna notificació omesa en el projecte,
s'aplica el que disposa el paràgraf anterior, i la certificació de l'aprovació de l'operació jurídica
complementària es limita a especificar que la notificació ha estat realitzada i, si s'escau, a donar
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compte del contingut de l'acord o resolució adoptat sobre les al·legacions formulades.
d) Quan la rectificació tingui per objecte la distribució entre totes o alguna de les finques resultants
de la seva responsabilitat provisional per al pagament de les despeses d'urbanització i les altres
del projecte o l'alteració de la seva quantia, la tramitació de l'expedient es limita a la notificació a
les persones interessades, sense que calgui sotmetre l'acord a nova informació pública.
e) Quan, en el cas previst en l'article 148.1.e) del RLU, l'expedient tingui per objecte la
determinació de la quota a què es refereix l'apartat d) del mateix article, n'hi ha prou amb la
compareixença o notificació dels titulars actius i passius de les càrregues i drets no dominicals que
haguessin estat objecte de trasllat.
f) Quan la rectificació porta causa de l'adjudicació de finques en pagament de les obres
d'urbanització, és suficient un tràmit d'audiència a les persones titulars afectades per la
rectificació, tant les que cedeixen les finques com les que en resulten adjudicatàries.
g) En tot cas, la certificació corresponent s'emet quan l'acte d'aprovació de l'operació jurídica
complementària és ferm en via administrativa.
Quan els canvis excedeixen dels aspectes als quals es refereix el paràgraf anterior, s'ha de
formular la modificació del projecte de reparcel·lació, que se sotmet al mateix procediment i té els
mateixos efectes que la seva aprovació originària.

1.12. CRITERIS GENERALS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
1.12.1 PARTICIPACIÓ I ADJUDICACIÓ DE FINQUES
L’article 126 del TRLU estableix el criteris generals que han d’observar les reparcel·lacions, uns
criteris que, en alguns casos es troben desenvolupats amb més profunditat en el RLU. Aquests
criteris es detallen en els següents apartats:
1. El dret de les persones propietàries, 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 d'actuació urbanística. Tanmateix, si es tracta de polígons discontinus cal tenir en
consideració llur localització relativa, amb vista a la corresponent ponderació de valor.
2. 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 règim de sòl i de
valoracions. En qualsevol cas, la valoració de les parcel·les resultants ha de tenir en compte les
regles de ponderació establertes per l'article 37 del TRLU, segons el qual si l'àmbit d'actuació
urbanística comprèn diverses zones, s'ha d'establir el valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna.
Aquests valors homogeneïtzats han 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
3. S'ha de 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, sens perjudici que, si això
no és possible, s'apliqui la ponderació de valors pertinent.
4. Si l'escassa quantia dels drets d'alguns propietaris o propietàries no permet d'adjudicar-los
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parcel·les independents a tots ells, el projecte de reparcel·lació pot determinar una indemnització
en metàl·lic o, alternativament, l'adjudicació de les parcel·les resultants en proindivís, llevat que la
quantia dels drets no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, en el qual cas l'adjudicació
s'ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic.
5. Les diferències d'adjudicació han d'ésser objecte de compensació econòmica entre les
persones interessades, 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.
6. Les plantacions, les obres, les edificacions, les instal·lacions i les millores que no es puguin
conservar es valoren amb independència del sòl, i se n'ha de satisfer l'import a les persones
propietàries interessades amb càrrec al projecte de reparcel·lació, en concepte de despeses
d'urbanització. El projecte ha de justificar els casos en què les despeses necessàries per a deixar
els terrenys lliures i preparats per a fer-ne la urbanització són únicament a càrrec de les persones
propietàries, d'acord amb el que sigui establert per reglament.
7. S'han d'adjudicar com a finques independents les superfícies que compleixin els requisits de
parcel·la mínima edificable i que tinguin la configuració i les característiques adequades per a
edificar-hi conformement al planejament urbanístic, sens perjudici que en sòl urbà, per a facilitar
els processos de reforma interior i de rehabilitació, els projectes de reparcel·lació poden adjudicar
en règim de propietat horitzontal edificacions existents que siguin adequades al planejament
urbanístic.
El sòl que no s'ajusti als requisits esmentats també es pot adjudicar com a finca independent, a
instància de les persones interessades, si s'aconsegueix de formar una parcel·la mínima edificable
en agrupar-la amb una altra finca que hi confini, externa a l'àmbit de reparcel·lació i d'una
qualificació igual o compatible.
8. S'ha de tenir en compte el valor diferencial que les parcel·les destinades a habitatge de
protecció pública poden tenir en relació amb les de renda lliure.
1.12.2 PARTICIPACIÓ DELS PROPIETARIS EN LA REPARCEL·LACIÓ
Quan les persones propietàries no s'incorporen a la junta de compensació, en la modalitat de
compensació bàsica, i no garanteixen la seva participació en les modalitats de compensació
bàsica, compensació per concertació i de cooperació mitjançant concessió de la gestió urbanística
integrada, les seves finques poden ser expropiades o bé poden ser objecte de reparcel·lació
sense prèvia expropiació.
En el cas que siguin objecte de reparcel·lació, l'obligació de pagament de les despeses
d'urbanització es preveu mitjançant l'adjudicació de finques de resultat, fins a cobrir la quantia de
les despeses, a favor de la junta de compensació, de l'empresa urbanitzadora si en forma part, de
l'administració actuant o de la persona titular de la gestió urbanística integrada, segons escaigui.
L'adjudicació de les finques de resultat esmentades es fa per títol de cessió en pagament de les
despeses d'urbanització. L'adjudicació es fa per escreix, sens perjudici de la liquidació que
pertoqui a favor del propietari o propietària, de manera que cobreixi les despeses d'urbanització
necessàries.
Les modificacions que, si escau, calgui introduir en el projecte de reparcel·lació en virtut del què
estableix el paràgraf anterior s'han de sotmetre a audiència de les persones interessades, però no
requereixen, per aquest motiu, la celebració d'un nou tràmit d'informació pública.
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Quan les persones propietàries s'incorporen a la junta, en la modalitat de compensació bàsica, o
bé garanteixen la seva participació, en les modalitats de compensació bàsica, compensació per
concertació o cooperació amb concessió de la gestió urbanística integrada, llurs finques són
objecte de reparcel·lació i han d'abonar les corresponents quotes d'urbanització d'acord amb la
seva participació en el polígon d'actuació urbanística.
Quan les persones propietàries, malgrat haver-se incorporat a la junta de compensació o haver
garantit la seva participació segons la modalitat, incompleixin l'obligació de pagament de les
quotes d'urbanització, l'administració competent, a instància de la junta de compensació o de les
persones interessades que han assumit la gestió urbanística, segons correspongui, pot acordar bé
exigir el pagament de les quotes urbanístiques per la via de constrenyiment, bé la cessió de
finques de resultat en pagament de les quotes d'urbanització, o bé l'expropiació de la finca
adjudicada. Quan s'opta per la cessió de finques de resultat, cal formular i tramitar la corresponent
operació jurídica complementària.
1.12.3 PERSONES INTERESSADES EN L'EXPEDIENT
D’acord amb el previst a l’article 129 del TRLU, integren la comunitat de reparcel·lació totes les
persones propietàries de finques compreses en el polígon d'actuació urbanística sotmès a
reparcel·lació.
També es consideren persones interessades en l’expedient de reparcel·lació els titulars dels drets
que puguin resultar afectats per la resolució, i també les persones titulars d'interessos legítims
susceptibles d'afectació que es personin en el procediment i acreditin aquesta condició.
Així, el projecte de reparcel·lació conté l'enumeració de les persones afectades per la
reparcel·lació, ja sigui com a propietàries de les finques aportades, o com a titulars d'altres drets, i
especifica llurs circumstàncies personals, conforme la legislació hipotecària. A tal efecte a
continuació es detalla la identificació d’aquestes dades, amb el ben entès que aquesta relació serà
verificada i completada, si és el cas una vegada obtingudes les certificacions registrals que caldrà
incorporar a l’expedient una vegada sigui aprovat inicialment.
En aquest projecte s’han obtingut notes simples informatives del Registre de la Propietat que
detallen els titulars i situacions jurídiques de casa finca actualment registrades. Aquestes dades
són les que consten en el detall de les finques aportades i són les que seran objecte d’exposició
pública amb l’objecte d’efectuar les esmenes que siguin procedents, si fos el cas.
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2.FINQUES APORTADES
2.1. CRITERIS DE LA REPARCEL·LACIÓ SOBRE LES FINQUES APORTADES
2.1.1

OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I SUPÒSITS DE DISCREPÀNCIA

D’acord amb el previst a l’article 132 del RLU les obligacions de les persones propietàries són les
que es detallen a continuació:
a) Les persones propietàries i titulars de drets sobre les finques objecte de reparcel·lació estan
obligades a exhibir els títols que posseeixin i declarar les situacions de fet i jurídiques que
coneguin i afectin les seves finques.
b) 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.
c) També és d'aplicació la legislació sobre inscripció en el Registre de la propietat d'actes de
naturalesa urbanística pel que fa als supòsits de immatriculació de finques, reanudació del tracte
successiu, discrepàncies quant a la seva titularitat, persona titular en parador desconegut o
titularitat desconeguda.
d) En el cas de titularitat desconeguda, l'administració actuant té la condició de titular fiduciària de
la finca i, a aquests efectes, pot dur a terme totes les operacions pròpies de la reparcel·lació i, en
especial, la cessió de la finca per al pagament de les despeses d'urbanització i l'adjudicació
fiduciària al seu favor de les finques resultants.
e) Quan, d'acord amb el projecte de reparcel·lació, correspon a aquestes finques la percepció
d'indemnitzacions econòmiques, l'import d'aquestes es diposita a la Caixa General de Dipòsits de
l'administració actuant.
d) Un cop aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació, l'administració actuant ha de posar
el fet en coneixement de l'administració competent per tal que procedeixi a l'adjudicació que
correspongui d'acord amb les normes aplicables als béns vagants.
e) Un cop adoptada la indicada resolució, l'administració actuant adjudica la finca, o bé la
indemnització substitutòria a qui correspongui, prèvia percepció de les despeses que s'haguessin
originat com a conseqüència de l'execució de la urbanització i dels seus interessos legals.
2.1.2

DRETS DE LES PERSONES PROPIETÀRIES I VALORACIÓ DE LES FINQUES APORTADES

D’acord amb el previst a l’article 133 del RLU, el dret de les persones propietàries, 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 d'actuació urbanística.
En aquells supòsits en què, en el sòl urbà i d'acord amb la legislació aplicable, l'aprofitament de la
parcel·la que resulta de l'edificació i l'ús existent és superior a l'aprofitament corresponent al dret
de participació derivat de la superfície de la finca, s'apliquen les següents regles:



Si l'edificació s'ha d'enderrocar, l'aprofitament diferencial s'ha d'indemnitzar però no dóna
lloc a una major adjudicació d'aprofitament.
Si l'edificació i l'ús són conformes amb el planejament o no estan subjectes a
enderrocament, procedeix bé l'adjudicació a la persona titular originària, que participa en la
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comunitat de reparcel·lació amb el percentatge derivat de l'aprofitament que el planejament
que s'executi atribueixi a la finca on es troba l'edificació, bé l'exclusió de la finca de la
reparcel·lació.
En els supòsits de polígons discontinus, la ponderació de valors derivada de la localització relativa
dels terrenys s'ha d'efectuar tenint en compte llur accessibilitat i adequació per als usos previstos
pel planejament, així com llur proximitat a les àrees urbanitzades del municipi. A les finques
aportades se'ls assigna un valor en unitats convencionals resultants dels coeficients de
ponderació, el qual determina la participació de llurs titulars en la distribució de beneficis i
càrregues.
En el cas de polígons d'actuació urbanística que, d'acord amb el què estableix l'article 35 del RLU,
tinguin vinculats terrenys destinats a sistemes amb una altra classificació de sòl, aquests terrenys
no tenen la consideració de finca aportada i no donen dret a l'adjudicació d'aprofitament urbanístic,
ni es pot computar la seva superfície als efectes de l'exercici de la iniciativa d'execució del
planejament en les modalitats de compensació del sistema de reparcel·lació.
Aquests terrenys participen en la reparcel·lació als únics efectes de la determinació de la
indemnització que correspon a llurs titulars i de fer efectiva llur cessió a l'administració. Per a la
determinació de la indemnització que correspon a les persones titulars d'aquests terrenys s'han
d'aplicar els criteris de valoració establerts per la legislació aplicable atenent a la classificació del
sòl. El pagament de la indemnització és a càrrec de la comunitat de reparcel·lació.
2.1.3

SUPÒSITS D'EXCLUSIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ

L'àmbit de la reparcel·lació és el del polígon d'actuació urbanística, d'acord amb el que preveu
l'article 118 del TRLU, i les finques que el comprenen no en poden ser excloses, llevat dels
supòsits que preveu l'apartat 2 de article 134 del RLU.
D’acord amb el previst en aquest article 134, l'exclusió de determinats béns de la comunitat de
reparcel·lació s'ha d'ajustar al que disposen les regles següents:
Les edificacions i instal·lacions preexistents compatibles amb les determinacions del pla
d'ordenació que sigui objecte d'execució poden ser justificadament excloses del sistema de
repartiment i de la comunitat de reparcel·lació sense necessitat d'alterar la delimitació de la unitat
reparcel·lable, sempre que es demostri, en aplicació dels criteris a que fa referència l'apartat 2.b)
de l'article 133 del RLU, una desproporció substancial respecte dels beneficis i càrregues del
conjunt de l'actuació.
El sòl que s'exclogui ha de ser aquell indispensable en relació amb les previsions del pla sobre
parcel·les mínimes o en relació amb la funcionalitat de les edificacions que es mantenen, i
l'exclusió no ha de donar lloc a l'enriquiment injust de la persona propietària.
Quan l'execució de les obres d'urbanització comporti també un benefici de les finques excloses,
aquesta exclusió pot limitar-se a la distribució d'aprofitaments i no impedeix la participació
ponderada de la finca exclosa en les càrregues d'urbanització de l'àmbit.
Han de ser excloses de la comunitat de reparcel·lació les superfícies de domini públic que, d'acord
amb l'article 135 del RLU, no participen en el repartiment de beneficis i càrregues.
2.1.4

ELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC EN EL REPARTIMENT DE BENEFICIS I CÀRREGUES

Les superfícies de domini públic, així qualificades per determinació de la legislació sectorial
aplicable sobre vies pecuàries, canals, carreteres, ferrocarrils o altres, no participen en el
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repartiment de beneficis i càrregues si es manté l'afectació i no experimenten variació en el
planejament que calgui executar. S'entén que hi ha variació si l'actuació prevista comporta que es
fa compatible el manteniment de l'afectació al domini públic amb l'establiment d'usos urbanístics,
mitjançant la corresponent qualificació de zones o sistemes.
Les superfícies que formen part del domini públic marítimo-terrestre o hidràulic no participen en el
repartiment de beneficis i càrregues, encara que generin despeses d'urbanització a càrrec de la
comunitat de reparcel·lació. Això no obstant, quan, d'acord amb la legislació aplicable, el
planejament urbanístic prevegi usos urbanístics en el domini públic portuari, aquest planejament
estableix les càrregues en les que li correspon participar
Els altres béns de domini públic, que ja ho siguin en el moment de la tramitació del projecte de
reparcel·lació, participen en el repartiment de beneficis i càrregues en els supòsits que preveuen
els apartats 4 i 5 de l'article 126 del TRLU
Els béns de domini públic participen en el repartiment de beneficis i càrregues en els supòsits
següents:
a) En el cas que hagin estat obtinguts per expropiació, per raó d'haver-se'n avançat l'obtenció
d'acord amb el que disposa l'article 34.6 del TRLU
b) En el cas que hagin estat adquirits per qualsevol títol onerós, o per cessió gratuïta en una
actuació no urbanística.
c) En el cas de superfícies de domini públic per determinació de la legislació sectorial, únicament
si compleixen el què estableixen les lletres a o b i, a més, experimenten variació en el planejament
que calgui executar, de forma que aquest prevegi la compatibilitat del manteniment de l'afectació
al domini públic sectorial amb l'establiment d'usos urbanístics mitjançant la corresponent
qualificació de zones o sistemes.
5. Els béns de domini públic obtinguts gratuïtament en desenvolupament d'una actuació
urbanística no donen lloc a atribució d'aprofitament a l'administració titular. No obstant això, si la
superfície d'aquests terrenys de domini públic inclosos en un polígon d'actuació urbanística és
superior a la que determina el pla urbanístic per a la cessió gratuïta i obligatòria amb destinació a
domini públic, l'administració titular s'integra amb aquest excés en la comunitat de reparcel·lació.

2.2. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES
En la relació de les finques aportades s'ha de fer constar, respecte de cadascuna d'elles, en
compliment del previst a l’article 146 del RLU, el següent:
1. Descripció de la finca
a. Cal detallar la realitat física amb les especificacions requerides per la legislació hipotecària.
b. Si la descripció de la finca en el Registre no coincideix amb la real, per raó de la seva extensió
superficial, límits o edificacions que s'hagin de mantenir, es fa constar així en el projecte, a fi que
es porti a terme la rectificació registral que procedeixi en cada cas.
c. Si la finca no consta inscrita en el Registre, el projecte ho ha de fer constar, als efectes de la
seva immatriculació.
2. Titularitat dominical, amb especificació del títol d'adquisició.
a. En cas que la finca inclosa es trobés inscrita en el Registre de la propietat, en el projecte s'ha
de tenir en compte com aportant a la persona titular registral, llevat del cas que fos procedent la
Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

16
agost 2016

represa del tracte registral interromput, la qual es produeix mitjançant el projecte de reparcel·lació,
conforme al que estableix la legislació aplicable sobre inscripció en el Registre de la propietat
d'actes de naturalesa urbanística.
b. En cas de titularitat desconeguda, el projecte ha de fer constar aquesta circumstància i la
titularitat fiduciària de l'administració actuant en aplicació del què estableix l'article 132.4 d'aquest
Reglament. La immatriculació es practica de conformitat amb la legislació hipotecària.
c. En el supòsit que alguna de las finques s'inclogui només parcialment en la unitat reparcel·lable,
la descripció de la porció afectada per l'actuació. A aquest efecte, s'ha d'especificar el límit per on
es practica la segregació respecte de la finca matriu, així com la reducció de la cabuda d'aquesta.
d. En cas que pels serveis tècnics de l'òrgan actuant s'aprecia l'existència de conflictes de
titularitat sobre finques no inscrites, o de supòsits de doble immatriculació, aquesta situació s'ha
de reflectir en el projecte i les finques han de constar com a litigioses.
e. Quan es tracta de finques prèviament inscrites en el Registre, el projecte només ha de tenir en
compte situacions litigioses quan s'acredita davant l'òrgan actuant l'existència d'anotació
preventiva de la demanda corresponent. Posteriorment, s'adjudica la finca a qui acredita la seva
titularitat d'acord amb el què estableix la legislació aplicable.
f. Les finques que queden excloses de la reparcel·lació en aplicació del què estableix l'article 134
del RLU.
La relació de les propietats incloses en la comunitat reparcel·latòria d’aquest projecte es detalla en
les fitxes individualitzades que les descriu. Aquesta relació haurà de ser actualitzada i completada,
si és el cas en bases a la informació que resulti de les certificacions registrals que han
d’incorporar-se a l’expedient una vegada aprovat inicialment el document.
En l’annex I d’aquest document, s’incorpora el quadre Q1. que detalla les finques aportades pels
diferents propietaris i les participacions corresponents
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FINCA APORTADA NÚMERO:

01

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma: a
Topografia:

80859.07 EG0588N0001EU
2.000 m²
12.634,58 €
2.000 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcela de terreno, situada en el término municipal de Bellcaire, de superficie dos mil metros cuadrados;
linda al Norte, delante en linea de cuarenta metros, con el camí de Verges o deIs Segalás; a la izquierda, en linea
de cincuenta metros, con Luis y Josep SalIeras; al fondo en linea de cuarenta metros, con resto de finca matriz,
y a mano derecha, en linea de cincuenta metros con otra finca de la Compañía cedente.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2524 Llibre 30, foli 206, finca 1526, inscripció 1a
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 2.000 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000097686
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE amb CIF P1702100G
ADREÇA:
Plaça Comptes d'Empúries, 1
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
100,00% del ple domini per títol de cessió
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Cessió per escriptura pública atorgada en data 27 d'octubre de 1992 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo. Inscripció: 1a Volum: 2524 Llibre: 30 Foli: 206 Data: 30/11/1992

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

2A

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.06 EG0588N 0001JU
6.060 m²
38.283,04 €
2.947,25 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la de terreny, senyalada en plànol amb el número 2-A, situada al terme municipal de Bellcaire
d'Empordà, camí Rec del Molí, sense número; de cabuda dos mil nou-cents cinquanta-nou metres quadrats.
Límits: al Nord, amb camí de Verges i al sud, amb parcel·la registral 1.905; a l'est, part amb Santiago Martínez
García, referència cadastral 8085908EG058SN0001SU, i part Ajuntament de Bellcaire, referencia cadastral
S085907EG0588N0001EU; i a l'oest, amb camí de Verges.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2880 Llibre 42, foli 58, finca 1380, inscripció 18
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 2.959 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
“UNA HIPOTECA a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA, actualment CAIXABANK, S.A., per a respondre
de: 1. Capital: dos-cents mil euros. 2. Interessos ordinaris: vuit mil cinc-cents euros. 3. Interessos de demora:
cinquanta-quatre mil euros. 4. Costes i despeses: vint mil tres-cents euros. Amb un termini que finalitza el trenta
de juny de dos mil divuit. TAXADA per a subhasta en dos-cents trenta-cinc mil quatre-cents vuitanta-un euros
amb vuitanta centims.
Inscripción 14 a, del tomo 2799, libro 40, Foli 22, con fecha 30/06/2009. Formalizada en escritura con fecha
08/06/09, autoritzada en GIRONA, por DON RAMON COLL FIGA nº de protocolo 1438
CANVIADA LA SEVA DENOMINACIÓ i l'amortització del préstec mitjanyant NOVADA EN PART el pagament de
la hipoteca quant a vuitanta-quatre quotes mensuals, comprensives de capital i interessos, la primera el trentau de juliol de dos mil tretze i l’última el trenta de juny de dos mil vint, en virtut d'escriptura autoritzada el vint-i-vuit
de juliol de dos mil onze, pel Notari de Girona senyor Ramon Coll Figa, número 1927 de protocol, que va causar
la inscripció 15a, de data 24 d'agost de 2011.
Els titulars de la finca i de la hipoteca la CANCEL·LEN PARCIALMENT, i totalment respecte de la porció
segregada finca registral 1905 de Bellcaire, i la CONCRETEN totalment sobre la finca d’aquest número.
CANCEL·LADA PARCIALMENT quant a la suma de cent cinc mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèntims,
corresponent cent quatre mil euros a capital i mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèncitms a interessos i
comission; en virtud de la cancel·lació parcial, de les reponsabiltats que garanteix la hipoteca s’ajusten les
següents: 1. Capital: noranta-sis mil euros, 2. Interessos ordinaris: quatre mil vuitanta euros. 3. Interessos de
demora: vint-i-cinc mil nou cents vint euros. 4. Costes i despeses: nou mil set-cents quaranta-quatre euros. En
virtut d’escriptura autoritzada el vint de desembre de dos mil onze, pel Notari de l’Escala senyor Federico Sampol
Bérgamo, número 1766 de protocol, i de dues diligencies esteses pel mateix Notari el vint-i-dos de desembre de
dos mil onze i i quinze de febrer de dos mil dotze, que va causar la inscriupció 17a de data setze de febrer de
dos mil dotze.”
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000095750
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
PARTICIPACIÓ:

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL amb CIF B17934019
Camí Vell, 4
17120 La Pera
100,00 % del ple domini per títol de compra

TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 9 de juny de 2014 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol 731. Inscripción: 1a Volum: 2880 Llibre: 42 Foli: 158 Data: 09/06/2014

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

2B

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.06 EG0588N0001JU
6.060 m²
38.283,04 €
3.200 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la de terreny, senyalada en plànol amb el número 2-8, situada al terme municipal de Bellcaire
d'Empordà, de cabuda tres mil dos-cents metres quadrats. Límits: al nord, amb resta de finca; al sud, amb Open
Inmoprom, SL, referencia cadastral B08590SEG0588NOOO1IU; a l'est, amb Santiago Martínez García,
referencia cadastral 8085908EG0588N0001SU: i a l'oest, amb camí de Verges.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2915 Llibre 43, foli 149, finca 1905, Inscripció 1a.
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 3.200 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000476504
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
JOAQUIM DANES RIERA amb NIF 40293267G
ADREÇA:
Major 27
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
50,00% (1/2) del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 20 de desembre de 2011 pel notari de l'Escala Federico
Sampol Bérgamo, protocol 1765. Inscripció: 1a Volum: 2915 Llibre: 43 Foli: 149 Data: 09/02/2012
TITULAR 2:
MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF 77907060B
ADREÇA:
Major 27
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
50,00% (1/2) del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 20 de desembre de 2011 pel notari de l'Escala Federico
Sampol Bérgamo, protocol 1765. Inscripció: 1a Volum: 2915 Llibre: 43 Foli: 149 Data: 09/02/2012

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

3A

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.05 EG0588N0001IU
3.041 m²
19.210,92 €
989,41 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcela de terreno sita en término municipal de Bellcaire d'Empordà, de superficie mil sesenta y seis
metros cuadrados y con entrada por el Cami del Rec del Molí, sin número. Linda: por su frente, tomando como
tal el acceso a la misma, con el Camí Rec del Moli; por la derecha entrando, con la finca de la calle de l'Escala,
número uno, que es la finca registral 1109; por la izquierda entrando, con finca del camí Rec del Molí, sin número
que es la finca registral 1380; y por el fondo, en parte con la finca del Camí Rec del Moli, sin número, que es la
finca registral 1380 y en parte con finca segregada de Open Inmoprom, SL.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2845 Llibre 41, foli 38, finca 1509, inscripció 8
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 1.066 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
“ EMBARGO sobre trece enteros seiscientas noventa y ocho milésimas por ciento de la finca perteneciente a la
entidad PLANSON INVERS, SL, a favor de la HACIENDA PUBLICA, por débitos a la misma, para responder del
importe global ciento cuarenta y tres mil setecientos dos euros con nueve céntimos, de los que corresponden
ciento veintisiete mil setecientos sesenta y tres euros con cincuenta y ocho céntimos al principal, trece mil
novecientos cuarenta y siete euros con setenta y cinco céntimos a intereses y dos mil euros a costas, restando
la cantidad de nueve euros con veint i cuatro céntimos que corresponden al importe trabado en otras diligencias,
según expediente administrativo de apremio, en virtud de DILIGENCIA DE EMBARGO número 171523309068C,
dictada con fecha veinte de mayo de dos mil quince, y Mandamiento expedido el día veinte de agosto de dos mil
quince, por doña Angela Holgado Bartolomé, Administradora por suplencia de la Dependencia Regional de
Recaudación de la Delegación Especial de Cataluña de la Agenca Tributaria. Anotado con la letra C, de fecha
veintiocho de agosto de dos mil quince. “
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000975118
VALOR REGISTRAL: €

PROPIETARI
TITULAR 1:
PLANSON INVERS SL, amb CIF B61607404
ADREÇA:
Riells, 12
POBLACIÓ:
17130 L'Escala
PARTICIPACIÓ:
13,698 % (6849/50000) del ple domini
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 6 de març de 2008 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol 357. Inscripció: 8a Volum: 2845 Llibre: 41 Foli: 38 Data: 19/03/2008
TITULAR 2:
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ, amb NIF 10167859L
ADREÇA:
Ter Vell, 15
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
55,00 % (55/100) del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 6 de març de 2008 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol 357. Inscripció: 8a Volum: 2845 Llibre: 41 Foli: 38 Data: 19/03/2008

TITULAR 3:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA, amb NIF: 10138581C
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ, amb NIF 10167859L
ADREÇA:
Ter Vell, 15
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
12,542 % (6271/50000) del ple domini en règim de ganancials
TÍTOL D’ADQUISICIÓ: Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 25 de març de 2011 pel notari de
l'Escala Federico Sampol Bérgamo, protocol 416. Inscripció: 11a Volum: 2845 Llibre: 41 Foli: 40 Data: 08/06/2012
TITULAR 4:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA, amb NIF: 10138581C
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ, amb NIF 10167859L
ADREÇA:
Ter Vell, 15
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
18,76 % ( 469/2500) del ple domini en règim de ganancials
TÍTOL D’ADQUISICIÓ: Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 30 de desembre de 2012 pel notari
de l'Escala Federico Sampol Bérgamo, protocol 1621. Inscripció 14a Volum: 2845 Llibre: 41 Foli: 41 Data:
25/01/2013

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

3B

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.05 EG0588N0001IU
3.041 m²
192.10,92 €
2.000 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. PARCELA DE TERRENO, sita en el termino municipal de Bellcaire d'Emporda, de superficie dos mil
metros cuadrados y con entrada por la calle La Escala, sin número. LINDA: por el frente, tomando corno tal el
acceso a la misma, con la calle La Escala; por la derecha, entrando, en parte con la finca de la: calIe La Escala,
sin número, que es la finca registral 1508 y en parte con finca del Camí Rec del Molí, sin número, que es la
finca registral 1380; por la izquierda, entrando, con la finca de la calle La Escala, número uno, que es la finca
registral 1109; y por el fondo, con la finca del Camí Rec del Molí, sin número, de que se ha segregado, y que es
la finca registral 1509.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat 0, al Volum 0 Llibre 0, foli 0, finca 0, inscripció 0
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 2.000 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000097501
VALOR REGISTRAL: 236.000 €

PROPIETARI
TITULAR 1:
OPEN INMOPROM SL amb NIF B63863054
ADREÇA:
Aribau, 195-1a derecha
POBLACIÓ:
08021 Barcelona
PARTICIPACIÓ:
100,00 % en ple domini
TÍTOL D’ADQUISICIÓ: Segregació i compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 12 de gener de 2010
pel notari de Barcelona Miguel-Ángel Campo Güerri, protocol 22.

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

04

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.08 EG0588N0001SU
2.500 m²
15.793,25 €
2.381,94 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. - Parcela de terreno, situada en el término municipal de Bellcaire. Superficie: dos mil quinientos metros
cuadrados. Linderos: al Sur, con la carretera de Vilademat a Palafrugell; al Norte, con parcela cedida al
Ayuntamiento de Bellcaire; al Este, con Josep Salellas y Narcis Bellapart; al Oeste, parte con la parcela de la
compañia lnversions i Serveis lmmobiliaris, SA y parte con parcela resto de la de la compañia lnversions i Serveis
Irnmobiliaris, SA.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2524 Llibre 30, foli 124, finca 1508, inscripció 6
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 2.500 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000097501
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA, amb NIF: 10138581C
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ, amb NIF 10167859L
ADREÇA:
Ter Vell, 15
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
50,00 % (1/2) en règim de ganancials
TÍTOL D’ADQUISICIÓ: Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 16 de juny de 2005 pel notari de
l'Escala Federico Sampol Bérgamo, protocol 1191. Inscripció: 6a Volum: 2524 Llibre: 30 Foli: 124 Data:
13/07/2005
TITULAR 2:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA, amb NIF: 10138581C
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ, amb NIF 10167859L
ADREÇA:
Ter Vell, 15
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
50,00 % (1/2) en règim de ganancials
TÍTOL D’ADQUISICIÓ: Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 25 de març de 2011 pel notari de
l'Escala Federico Sampol Bérgamo, protocol 416. Inscripció: 7a Volum: 2767 Llibre: 39 Foli: 150 Data: 11/05/2011

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

05

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.04 EG0588N0001XU
3.159 m²
19.956,39 €
3.179,46 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“Rústica. - Pieza de tierra, de cabida una vesana y media, o sea treinta y dos áreas, ochenta y cinco centiáreas,
sita en término de Bellcaire, a mano derecha de la carretera de L'Escala a Torroella de Montgrí, procedente de
la denominada Camp de L’Eixida. Lindante: al Este, con dicha carretera; al Oeste, con camino; al Norte, con José
SalIeras Bonapart y al Sur; con la citada carretera. Es la novena suerte de la heredad llamada Manso Bofill.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2549 Llibre 31, foli 50, finca 1109, inscripció 9a
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 3.285 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000092971
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ, amb NIF 10167859L
ADREÇA:
Ter Vell, 15
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
50,00 % (1/2) en règim de ganancials
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 18 de novembre de 1997 pel notari de l'Escala Federico
Sampol Bérgamo, Inscripció: 9 a Volum: 2. 5 49 Llibre: 31 Foli: 50 Data: 30/12/1997
TITULAR 2:
SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA, amb NIF: 10138581C
ADREÇA:
Ter Vell, 15
POBLACIÓ:
17141 Bellcaire d'Empordà
PARTICIPACIÓ:
50,00 % (1/2) en règim de ganancials
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda en virtut d’escriptura atorgada en data 18 de novembre de 1997 pel notari de l'Escala Federico
Sampol Bérgamo, Inscripció: 9a Volum: 2549 Llibre: 31 Foli: 50 Data: 30/12/1997

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

06

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.02 EG0588N0001RU
3.895 m²
0€
4.000,62 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“ URBANA. - Solar, en la calle del Molí, de número tres, de Bellcaire d’Emporda, de extensión cuarenta y dos
áreas treinta y cuatro centiáreas, ochenta decímetres cuadrados, con las CUADRAS, EL PISO construido sobre
las mismas y el ALMACEN, midiendo la parte edificada ochenta y cinco metros cincuenta y cinco decímetres
cuadrados. LINDA: al Est e, frente, con dicha calle y además con finca de esta herencia; al Sur, con Josep
SalIeras Bellapart; al Oeste, con sucesores de Dolores Paradis; y al Norte, parte con carretera de L’Escala a
Verges y parte con Albert Colls y Joan Vila, mediante acequia de Sobrestany.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2613 Llibre 33, foli 19, finca 769, inscripció 6a
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 4.234,80m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
“Gravada la descrita finca con la SERVIDUMBRE DE CAMINO actualmente existente de PASO de camiones, de
seis metros de anchura que nace en el lindero este, discurriendo alrededor del edifici o de esta finca, a favor de
la finca registral número 934, propiedad de JOSE SALLERAS BELLAPART, inscrita al Foli 130, Volum 1352,
resu l tante de la inscripción 2- de la finca 769 de Bellcaire, de fecha 20 de abril de 1956.”
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000089827
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
EDUARD SALLERAS ISERN, amb NIF 40275788M
ADREÇA:
Pare Coll, 4 4t-1a
POBLACIÓ:
17000 Girona
PARTICIPACIÓ:
33,3333 % (1/3) de la nua propietat amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Títol d'herència en virtut d’escriptura atorgada en data 30 de gener de 1998 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol, Inscripció: 6a Volum: 2613 Llibre: 33 Foli: 19 Data: 02/03/1998
Participació del 33,333333% (1/3) de l’usdefruit amb caràcter privatiu por títol o de cancel·lació de usdefruit.
Inscripció: 7a Volum: 2613 Llibre: 33 Foli: 19 Data: 13/12/2011
TITULAR 2:
JOSEP SALLERAS ISERN amb NIF 40293268M
ADREÇA:
Verges, 1 2n
POBLACIÓ:
17257 Torroella de Montgrí
PARTICIPACIÓ:
33,3333 % (1/3) de la nua propietat amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Títol d'herència en virtut d’escriptura atorgada en data 30 de gener de 1998 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol, Inscripció: 6a Volum: 2613 Llibre: 33 Foli: 19 Data: 02/03/1998
Participació del 33,333333% (1/3) de l’usdefruit amb caràcter privatiu por títol o de cancel·lació de usdefruit.
Inscripció: 7a Volum: 2613 Llibre: 33 Foli: 19 Data: 13/12/2011
TITULAR 3:
ADREÇA:

LLUIS SALLERAS ISERN amb NIF 40280097J
Figueres, 37 1r

POBLACIÓ:
17257 Torroella de Montgrí
PARTICIPACIÓ:
33,3333 % (1/3) de la nua propietat amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Títol d'herència en virtut d’escriptura atorgada en data 30 de gener de 1998 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol, Inscripció: 6a Volum: 2613 Llibre: 33 Foli: 19 Data: 02/03/1998
Participació del 33,333333% (1/3) de l’usdefruit amb caràcter privatiu por títol o de cancel·lació de usdefruit.
Inscripció: 7a Volum: 2613 Llibre: 33 Foli: 19 Data: 13/12/2011

OBSERVACIONS:
Les edificacions d’aquesta finca 769 no es troben incloses dins el polígon d’actuació atès que es troben dins
l’àmbit del sòl urbà consolidat del municipi. La part de finca que se segrega de la 769 per a incorporar-se a la
comunitat reparcel·latòria del PMU-3 camí dels Segalers, té una superfície de 4.000,62 m² i té la següent
descripció:
“ URBANA. - Peça de terra, situada a Bellcaire d’Emporda, d’extensió quatre mil metres quadrats amb seixantados centímetres quadrats, (4000,62) AFRONTA: a l’Est, font, amb resta de finca matriu 769 de la qual se segrega;
al Sud, amb Josep SalIeras Bellapart; a l’Oest, amb successors de Dolores Paradis; i al Nord, part amb carretera
de L’Escala a Verges i part amb Albert Colls i Joan Vila, mitjançant sèquia de Sobrestany.”
La resta de finca matriu té la següent descripció:
“URBANA. - Solar, en la calle del Molí, de número tres, de Bellcaire d’Empordà, de extensión dos cientos trenta
y quatro metros quadrados con diez y ocho centímetros quadrados (234,18), con las CUADRAS, EL PISO
construido sobre las mismas y el ALMACEN, midiendo la parte edificada ochenta y cinco metros cincuenta y
cinco decímetres cuadrados. LINDA: al Est e, frente, con dicha calle y además con finca de esta herencia; al
Sur, con Josep SalIeras Bellapart; al Oeste, con finca segregada para incorporarse a la comunitat
reparcelatoria del PMU3; y al Norte, parte con carretera de L’Escala a Verges y parte con Albert Colls y Joan
Vila, mediante acequia de Sobrestany.”

FINCA APORTADA NÚMERO:

07

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

80859.03 EG0588N0001DU
4.374 m²
0€
3.883,44 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. UN SOLAR, conegut per LA EIXIDA, situat al carrer del Molí, número 1, del poble de Bellcaire
d’Empordà, de cabuda quatre mil tres-cents setanta-quatre metres quadrats, sobre el qual hi consta edificada
UNA CASA de planta baixa i un pis, amb un petit pati cobert en la seva meitat, de quinze metres, cinquanta
centímetres de llarg, per catorze metres cinquanta centímetres d’ample, o sia, dos-cents vint-i-quatre metres
setanta-cinc decímetres quadrats, edificada al costat Nord-Est de la finca. Afronta: a l’Est, part amb aquest carrer;
al Sud, amb carretera de Viladamat a Palafrugell; a l’Oest, amb successors de Dolores Paradis i al Nord, amb
resta de finca matriu d’Eduardo SalIeras Serra.
SERVIDUMBRE: ESTA FINCA TIENE A SU FAVOR SERVIDUMBRE DE PASO por mediación del camino
actualmente existente de paso para camiones de seis metros de anchura, que nace en el lindero Este,
discurriendo alrededor del edificio del resto de la finca matriz -finca registral 769 de Bellcaire-, que será predio
sirviente, resultante de la inscripción 1a. ”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2880 Llibre 42, foli 16, finca 934, inscripció 2
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 4.374 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000091325
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
JOSEP MARIA SALLERAS MARCÓ amb NIF 40256328A
ADREÇA:
Felipe II, 2 2n-B
POBLACIÓ:
41013 Sevilla
PARTICIPACIÓ:
50% (50/100) del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Títol d’herència en virtut d’escriptura atorgada en data 4 d'agost de 2007 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol 1645. Inscripció: 2a Volum: 2880 Llibre: 42 Foli: 16 Data: 05/03/2008
TITULAR 2:
NARCÍS SALLERAS MARCÓ amb NIF 40270937F
ADREÇA:
Narcís Blanch 41 6è A
POBLACIÓ:
17003 Girona
PARTICIPACIÓ:
50% 150/100) del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Títol d’herència en virtut d’escriptura atorgada en data 4 d'agost de 2007 pel notari de l'Escala Federico Sampol
Bérgamo, protocol 1645. Inscripció: 2a Volum: 2880 Llibre: 42 Foli: 16 Data: 05/03/2008

OBSERVACIONS:

Les edificacions d’aquesta finca 934 no es troben incloses dins el polígon d’actuació atès que es troben dins
l’àmbit del sòl urbà consolidat del municipi. La part de finca que se segrega de la 934 per a incorporar-se a la
comunitat reparcel·latòria del PMU-3 camí dels Segalers, té una superfície de 3.883,44 m² i té la següent
descripció:
“ URBANA. - Pieza de tierra, situada en Bellcaire d’Empordà, de extensión tres mil vuit- cents vuitanta-tres metres
cuadreta amb quaranta-quatre centímetres quadrats (3.883,44 m²). Afronta: a l’Est, amb resta de finca 934 de la
qual se segrega; al Sud, amb carretera de Viladamat a Palafrugell; a l’Oest, amb successors de Dolores Paradis
i al Nord, amb resta de finca matriu d’Eduardo SalIeras Serra.”
La resta de finca matriu té la següent descripció:
URBANA. UN SOLAR, conegut per LA EIXIDA, situat al carrer del Molí, número 1, del poble de Bellcaire
d’Empordà, de cabuda quatre-cents noranta metres quadrat amb cinquanta sis centímetres quadrats,(490,56),
sobre el qual hi consta edificada UNA CASA de planta baixa i un pis, amb un petit pati cobert en la seva meitat,
de quinze metres, cinquanta centímetres de llarg, per catorze metres cinquanta centímetres d’ample, o sia, doscents vint-i-quatre metres setanta-cinc decímetres quadrats, edificada al costat Nord-Est de la finca. Afronta: a
l’Est, part amb aquest carrer; al Sud, amb carretera de Viladamat a Palafrugell; a l’Oest, finca segregada per
incorporar-se a la comunitat reparcel·latòria del PMU3, i al Nord, amb resta de finca matriu d’Eduardo SalIeras
Serra.
SERVIDUMBRE: ESTA FINCA TIENE A SU FAVOR SERVIDUMBRE DE PASO por mediación del camino
actualmente existente de paso para camiones de seis metros de anchura, que nace en el lindero Este,
discurriendo alrededor del edificio del resto de la finca matriz -finca registral 769 de Bellcaire-, que será predio
sirviente, resultante de la inscripción 1a.

FINCA APORTADA NÚMERO:

08

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

81854.01 EG0588N0001DU
657 m²
0€
615,03 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Solar, de cabuda mil noranta-quatre metres quadrats, situada al terme de Bellcaire d’Empordà, carrer
del Molí, 2 que afronta: al Nord, amb carrer del Molí; al Sud, amb la cruïlla de la carretera a l’Escala i carrer Molí;
a l’Est, amb carretera l’Escala; i a l’Oest, amb carrer Molí.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2799 Llibre 40, foli 36, finca 535, inscripció 6a
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 1.094 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000087625
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
FERRAN VIÑAS OMS amb NIF 37617028E
ADREÇA:
Mejía Lejerica 34A 6è-1
POBLACIÓ:
08028 Barcelona
PARTICIPACIÓ:
100,00 % del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Títol d'herència en virtut d’escriptura atorgada en data 3 de novembre de 2010 pel notari de Barcelona Eladio
Crehuet Serra, protocol 960. Inscripció: 6a Volum: 2799 Llibre: 40 Foli: 36 Data: 02/05/2011

OBSERVACIONS:

FINCA APORTADA NÚMERO:

09

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

17021 A007 00008.0001SJ
624 m²
0€
203,71 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“RUSTICA. Pieza de tierra huerto llamada Clasell, sita en el término municipal de Bellcaire. Superficie; ocho
áreas, diez centiáreas. Linderos: al Norte, con acequia del Molino; al Sur, con carretera vecinal a Verges; al Este,
con José Vilá y al Oeste, con José Sancho.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 912 Llibre 14, foli 149, finca 528, inscripció 2
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 810 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000087557
VALOR REGISTRAL: 0 €

PROPIETARI
TITULAR 1
LLUÍS PEREZ GOMEZ amb NIF 36413449-X
ADREÇA:
Passatge Monturiol, 9 1R-AA
POBLACIÓ:
08160 Montmelò
PARTICIPACIÓ:
50,000000% (1/2) del ple domini pacto sobrevivència
TÍTOL D’ADQUISICIÓ;
Títol de compra, formalitzada en escriptura pública amb data 23/04/74, autoritzada en Figueres, Miguel Moraleoa
Merino, número de protocol 491. Inscripció: 4a Volum: 2880 Llibre: 42 Foli: 223 Data: 26/01/2010
TITULAR 2:
ADELINA CAUMONS BERTRAN amb NIF40770049L
ADREÇA:
Passatge Monturiol, 9 1R-AA
POBLACIÓ:
08160 Montmelò
PARTICIPACIÓ:
50,000000% (1/2) del ple domini pacto sobrevivència
TÍTOL D’ADQUISICIÓ
Títol de compra, formalitzada en escriptura pública amb data 23/04/74, autoritzada en Figueres, Miguel Moraleoa
Merino, número de protocol 491. Inscripció: 4a Volum: 2880 Llibre: 42 Foli: 223 Data: 26/01/2010

OBSERVACIONS:
Aquesta finca està inclosa parcialment dins el sòl urbà del municipi dins el polígon d’equidistribució del PMU-3
per la qual cosa caldrà practicar la segregació de la finca inclosa en aquest polígon. La part de finca que se
segrega de la 528 per a incorporar-se a la comunitat reparcel·latòria del PMU-3 camí dels Segalers, té una
superfície de 203,71 m² i té la següent descripció:
“ URBANA. - Peça de terra, situada en Bellcaire d’Empordà, de extensió dos-cents tres metres quadrats amb
setanta-un centímetres quadrats (203,71 m²) que afronta: al Norte, amb resta de finca matriu; al Sur, amb
carretera vecinal a Verges; al Este, amb José Vilá y al Oeste, amb resta de finca matriu.”

La resta de finca matriu té la següent descripció:
“RUSTICA. Pieza de tierra huerto llamada Clasell, sita en el término municipal de Bellcaire. Superficie; seis
cientos seis metros con veintinueve centímetros (606,29). Linderos: al Norte, con acequia del Molino; al Sur, con
carretera vecinal a Verges; al Este, finca segregada y al Oeste, con José Sancho.”

FINCA APORTADA NÚMERO:

10

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

17021 A007 00065.0001SM
6.431 m²
0€
152,15 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“RUSTICA.- Heredad Manso Quintana, en término municipal de Bellcaire d’Emporda, que se compone
actualmente de catorce suertes:... OCTAVA.- Pieza de tierra campa llamada "Closa del Sagalas " de cabida siete
vesanas, iguales a una hectárea cincuenta y tres áreas, nueve centiáreas, y linda: por el Norte, con carretera que
dirige a varias fincas; Sur, con terreno del señor Matilde y otro del Barón de Foixa; al Oeste, con José Antonio
Albert y con dicho Barón de Foixa y al Norte, con carretera pública.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 1263 Llibre 21, foli 127, finca 104, inscripció 10
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 15.309 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
“A la limitación impuesta a doña MARIA ISABEL MAESTRE DE ECHEVARRIA o ECHEVERRIA, la cual solo
podrá disponer de los bienes por actos intervivos y onerosos, resultante de la inscripción 10, de data 22 de enero
de 1983.”
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000083764
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA amb NIF 46201521H
ADREÇA:
Lluís Albert, 5
POBLACIÓ:
17257 Torroella de Montgrí
PARTICIPACIÓ:
100 % del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Títol d’herència en virtut d’escriptura atorgada en data 30 de desembre de 1981 pel notari de Reus Maria Jesús
Guardo Santamaria, inscripció 10a Volum: 1263 Llibre: 21 Foli: 127 Data: 22/01/1983.
La resta en virtut d’escriptura atorgada en data 24 de juliol de 2003 pel notari de Barcelona Maria Fernando
Bautista Pérez, número de protocol 1080, inscripció 12a, i la resta en virtut d’escriptura atorgada en data 15 de
gener de 206 pel notari de La Bisbal Marta Bernabeu Farrús, número 49 del protocol, inscripció 14a.

OBSERVACIONS:
Aquesta finca està inclosa parcialment dins el sòl urbà del municipi dins el polígon d’equidistribució del PMU-3
per la qual cosa caldrà practicar la segregació de la part inclosa en aquest polígon. La part de finca que se
segrega de la 104 per a incorporar-se a la comunitat reparcel·latòria del PMU-3 camí dels Segalers, té una
superfície de 152,31 m² i té la següent descripció:
“ URBANA. - Peça de terra, situada en Bellcaire d’Empordà, de extensió cent cinquanta-dos metres quadrats
amb trenta-un centímetres quadrats (152,31 m²) que afronta: por el Norte, amb carretera que dirige a varias
fincas; Sur, amb terreno del señor Matilde y otro del Barón de Foixa; al Oeste, amb resto de finca de la qual se
segrega, amb José Antonio Albert y amb dicho Barón de Foixa y al Norte, amb carretera pública.”

La resta de finca matriu té la següent descripció:
“RUSTICA.- Heredad Manso Quintana, en término municipal de Bellcaire d’Emporda, que se compone
actualmente de catorce suertes:... OCTAVA.- Pieza de tierra campa llamada "Closa del Sagalas " de cabida, una
hectárea cincuenta y una área, cincuenta y seis centiáreas con sesenta y nueve centimas, y linda: por el Norte,
con carretera que dirige a varias fincas; Sur, con terreno del señor Matilde y otro del Barón de Foixa; al Oeste,
con José Antonio Albert y con dicho Barón de Foixa y al Norte (Este), con carretera pública i finca que se segrega.”

FINCA APORTADA NÚMERO:

11

DADES GENERALS
Referència cadastral:
Superfície cadastre:
Valor cadastral:
Superfície topogràfic:
Edificacions:
Altres vols:
Forma:
Topografia:

17021A007000660001SO
8.686 m²
0€
862,98 m²
No
No
Regular
Plana

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Un campo llamado "La Ruquiñola ", procedente del "Mas Gran ", donde existe un almacén hoy
derruido, de cabida tres vesanas y tres cuartos, equivalentes a ochenta y dos áreas I dos centiáreas, ochenta y
seis céntimos; lindante: por Oriente, con el camino del Puig Morro; por Mediodía con la Faixeda Llarga, del
propio Manso i por poniente con el reich Madral y con dicho Quintana del Colomés; y por Norte, con el propio
Quintana. Esta situada en el término municipal de Bellcaire.”
INSCRIPCIÓ:
Inscrita al Registre de la Propietat Girona 3, al Volum 2095 Llibre 25, foli 186, finca 1167, inscripció 1
SUPERFÍCIE REGISTRAL: 8.202,86 m²
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades
CODI REGISTRAL ÚNIC: 17011000093534
VALOR REGISTRAL:

PROPIETARI
TITULAR 1:
PERE CASAS DALMAU amb NIF 40204773Z
ADREÇA:
Prat de la Riba, 39
POBLACIÓ:
25000 Lleida
PARTICIPACIÓ:
50,00% (1/2) del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda formalitzada en escriptura pública amb data 20/05/88, autoritzada en Torroella de Montgrí,
Leopoldo de Urquia Gomez. Inscripció: 3a Volum: 2095 Llibre: 25 Foli: 186 Data: 28/06/1988.
TITULAR 2:
AURORA VILADEVALL MIRO amb NIF 40500201F
ADREÇA:
Prat de la Riba, 39
POBLACIÓ:
25000 Lleida
PARTICIPACIÓ:
50,00% (1/2) del ple domini amb caràcter privatiu
TÍTOL D’ADQUISICIÓ:
Compravenda formalitzada en escriptura pública con data 20/05/88, autoritzada en Torroella de Montgrí, A
Leopoldo de Urquia Gomez. Inscripció: 3a Volum: 2095 Llibre: 25 Foli: 186 Data: 28/06/1988.

OBSERVACIONS:
Aquesta finca està inclosa parcialment dins el sòl urbà del municipi dins el polígon d’equidistribució del PMU-3
per la qual cosa caldrà practicar la segregació de la part inclosa en aquest polígon. La part de finca que se
segrega de la 1167 per a incorporar-se a la comunitat reparcel·latòria del PMU-3 camí dels Segalers, té una
superfície de 862,35 m² i té la següent descripció:
“URBANA. Peça de terreny de cabuda vuit-cents seixanta-dos metres quadrats amb trenta-cinc centèsimes.
Afronta: per l’Est, amb el camí del Puig Morro; pel Sud amb la Faixeda Llarga, del propi mas; i per l’oest amb la

resta de finca matriu de la qual se segrega; i pel nord, amb el propi Quintana. Esta situada en el terme municipal
de Bellcaire.”
La resta de finca matriu té la següent descripció:
“URBANA. Un campo llamado "La Ruquiñola ", procedente del "Mas Gran ", donde existe un almacén hoy
derruido, de cabida setenta y tres áreas cuarenta centiáreas, cincuenta y un céntimos; lindante: por Oriente, con
el camino del Puig Morro i finca que se segrega; por Mediodía con la Faixeda Llarga, del propio Manso i por
poniente con el reich Madral y con dicho Quintana del Colomés; y por Norte, con el propio Quintana. Esta situada
en el término municipal de Bellcaire.”

3.FINQUES RESULTANTS
3.1. CRITERIS SOBRE LES FINQUES ADJUDICADES
La regulació dels criteris que han d’observar-se en l’adjudicació de finques de resultat està
definida en els articles 138 a 143 del RLU que es transcriuen a continuació:
Article 138
Consideració de persones adjudicatàries i innecessarietat de nova adjudicació
138.1 Tota la superfície inclosa en l'àmbit de la reparcel·lació, sigui o no sigui edificable,
ha de ser objecte de nova adjudicació en el projecte de reparcel·lació o bé de
confirmació de titularitat.
138.2 Sens perjudici del què estableix l'article 134 d'aquest Reglament, el projecte de
reparcel·lació ha de confirmar a favor de les persones propietàries la titularitat dominical
de les seves pròpies finques d'origen en els casos següents:
a) Finques edificades de conformitat amb el planejament que s'executa, a les quals se'ls
aplica l'article 133.2.b) d'aquest Reglament.
b) Finques amb edificacions no ajustades al planejament que s'executa, sempre que no
estiguin en situació de fora d'ordenació i que concorrin conjuntament les circumstàncies
següents:
1r. Que no en calgui l'enderrocament per a l'execució de les obres d'urbanització.
2n. Que es puguin destinar a usos compatibles amb l'ordenació urbanística.
3r. Que no siguin objecte d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística que
pugui donar lloc a l'enderrocament de l'edificació.
4t. Que el dret de les persones propietàries en la reparcel·lació no sigui inferior, en més
del 15%, al que correspongui a la parcel·la mínima edificable, ni que l'aprofitament que
correspongui d'acord amb el planejament a la superfície de la finca que s'adjudica no
excedeixi en més del 15% del dret de la persona propietària. A aquests efectes, és
d'aplicació el què estableix l'article 133.2.b) d'aquest Reglament.
138.3 El projecte de reparcel·lació també pot confirmar a favor de les persones
propietàries la titularitat dominical de les seves pròpies finques d'origen quan la
diferència en més o en menys entre l'aprofitament que els correspongui, d'acord amb el
planejament, i el que correspondria a la persona propietària, en proporció amb el seu
dret, sigui inferior al 15% d'aquest.
138.4 Les persones propietàries, en totes les situacions dels apartats 2 i 3 d'aquest
article, tenen la consideració d'adjudicatàries a tots els efectes de la reparcel·lació, i
també, en tots els casos, la confirmació de la titularitat de les finques d'origen es fa sens
perjudici de la regularització de termenals, quan sigui necessària, i de les
compensacions econòmiques que pertoquin.
Article 139
Determinacions i criteris per a l'adjudicació de finques
139.1 No poden adjudicar-se com a finques independents superfícies inferiors a la
parcel·la mínima edificable o que no reuneixin la configuració i les característiques
adequades per a la seva edificació conforme al planejament.
139.2 La superfície enclavada entre dues edificacions que hagin de mantenir-se, pot
adjudicar-se com a finca independent edificable, encara que no tingui les dimensions de
la parcel·la mínima, sempre que la diferència no excedeixi del 15% d'aquesta última i es
compleixin la resta de determinacions del planejament.
139.3 Excepció feta del supòsit previst per l'apartat 2.a) de l'article anterior, i llevat
d'acord entre les persones propietàries afectades, en el projecte de reparcel·lació no es
poden fer adjudicacions que excedeixin el 15% dels drets de les persones
adjudicatàries.
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139.4 Sempre que ho permetin les determinacions del planejament urbanístic,
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, sens perjudici del què estableix l'apartat següent. En l'adjudicació en indivís
s'ha de procurar la creació de comunitats amb el menor nombre possible de persones
copropietàries.
139.5 Quan, d'acord amb l'article 120.1.d) de la Llei d'urbanisme, la quantia dels drets de
les persones propietàries no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, l'adjudicació
s'ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic, excepte en els
casos d'acord unànime de la comunitat de reparcel·lació.
Article 140
Valoració de les finques resultants
140.1 La valoració de les finques resultants s'ha d'efectuar en unitats de valor, resultants
de l'aplicació de les regles de ponderació que estableix l'article 37 de la Llei d'urbanisme.
140.2 La ponderació de valor de les finques resultants en funció de llur localització
únicament procedeix quan la indicada localització difereix substancialment de la de les
finques aportades i la ubicació de les finques resultants produeix una diferència relativa
de valor.
Article 141
Adjudicació de terrenys en pagament de despeses d'urbanització
141.1 Correspon al projecte de reparcel·lació establir la cessió i adjudicació de finques
de resultat en pagament de les despeses d'urbanització, si s'escau. Quan el projecte de
reparcel·lació conté aquestes determinacions, ha d'establir la participació, en
l'aprofitament urbanístic de l'àmbit, de qui faci front a les despeses d'urbanització
establertes a l'article 114 de la Llei d'urbanisme. Aquesta participació s'ha de concretar
establint un percentatge com a repercussió del cost de les càrregues d'urbanització
sobre el valor dels solars resultants, ja urbanitzats.
141.2 L'adjudicació de les finques s'efectua, segons correspongui en funció de la
modalitat, a favor de l'administració actuant, de la junta de compensació o de la persona
titular de la gestió urbanística integrada. El projecte de reparcel·lació pot adjudicar també
les finques a l'empresa urbanitzadora incorporada a la junta de compensació.
141.3 Quan la cessió de finques de resultat en pagament d'obres d'urbanització es
produeix un cop aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació, la corresponent
adjudicació es du a terme mitjançant una operació jurídica complementària de la
reparcel·lació, d'acord amb l'article 168.1.f) d'aquest Reglament.
141.4 La cessió de finques prevista en aquest article dóna lloc a la liquidació total o
parcial, segons correspongui, de les despeses d'urbanització imputables a la resta de
finques resultants adjudicades al propietari o propietària originaris, les quals no queden
afectes als saldos de la liquidació provisional i definitiva en tot allò que hagi estat abonat
mitjançant la cessió de finques.
Article 142
Cessió de sòl amb aprofitament urbanístic
142.1 Correspon al projecte de reparcel·lació establir l'emplaçament del sòl amb
aprofitament urbanístic que s'hagi de cedir obligatòriament i gratuïtament a
l'administració actuant.
142.2 Quan són d'aplicació les previsions dels articles 43.3 o 45.3 de la Llei d'urbanisme,
la cessió de terrenys fora del sector es produeix també amb l'aprovació del projecte de
reparcel·lació, que incorpora els referits terrenys amb l'únic efecte d'adjudicar-los a favor
de l'administració actuant.
142.3 Quan en aplicació dels indicats preceptes procedeix el pagament total o parcial de
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l'equivalent econòmic del sòl de cessió amb aprofitament, l'import de l'equivalent es fixa
també en el projecte de reparcel·lació i el seu pagament a favor de l'administració
actuant és preferent al pagament de la resta de càrregues urbanístiques.
Article 143
Determinacions del projecte de reparcel·lació per a l'adjudicació d'edificacions en
règim de propietat horitzontal
143.1 La reparcel·lació, en sòl urbà, per facilitar els processos de reforma interior i de
rehabilitació, pot donar lloc a la divisió d'edificacions existents en règim de propietat
horitzontal, i a l'adjudicació de les diferents finques constituïdes d'acord amb aquest
règim, les quals tenen la consideració de finques de resultat. També es poden adjudicar
com a finques de resultat aquelles constituïdes en règim de propietat horitzontal amb
anterioritat a la formulació del projecte de reparcel·lació.
Aquestes finques de resultat poden consistir, si escau, en edificacions pendents
d'execució d'obres de rehabilitació, i s'ha de fer constar, aleshores, l'obligació d'executarles.
143.2 Si no s'ha atorgat prèviament o simultàniament l'escriptura pública constitutiva de
la propietat horitzontal, el projecte de reparcel·lació té la naturalesa de títol constitutiu i
ha de contenir les determinacions necessàries per a la seva inscripció en el registre de
la propietat.
D’altra banda, l’article 27 del Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de valoracions de la Llei de sòl, estableix els següents aspectes per als àmbit
subjectes al règim d’equidistribució de beneficis i càrregues.
1. En l’execució d’actuacions de transformació urbanística en la qual els propietaris exerciten la
facultat de participar en règim d’equitativa distribució de beneficis i càrregues, i llevat d’existència
d’acord específic subscrit per la totalitat d’aquests amb la finalitat de ponderar les propietats
afectades entre si o, si s’escau, amb les aportacions del promotor de l’actuació o de
l’Administració actuant, el sòl es taxa pel valor que els correspondria acabada l’execució, en els
termes que estableix l’article 22 d’aquest Reglament.
2. En cas que algun propietari no pugui exercitar la facultat de participar per causa de la
insuficiència dels drets aportats per rebre una parcel·la edificable resultant de l’actuació, el seu sòl
es taxa pel valor que estableix l’apartat anterior, descomptades les despeses d’urbanització no
realitzades i incrementades en la taxa lliure de risc i la prima de risc corresponents a les dites
despeses, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 22 d’aquest Reglament.
L’article 22.3 del Reglaments estableix que per a les parcel·les que no estiguin completament
urbanitzades o que tinguin pendent l’aixecament de càrregues o el compliment de deures per
poder realitzar l’edificabilitat prevista, caldrà descomptar del valor del sòl determinat segons
l’apartat 1 de l’article 22 la totalitat dels costos i despeses pendents, així com el benefici
empresarial derivat de la promoció, d’acord amb l’expressió VSo = VS - G (1 + TLR + PR)

3.2. VALORACIÓ DE L'APROFITAMENT URBANÍSTIC
Pel que fa a les valoracions de l'aprofitament urbanístic sobre el qual es basa el projecte de
reparcel·lació, aquestes diferencien valors per a l'habitatge de renda lliure, l'habitatge de protecció
i l'espai lliure sense aprofitament de sostre. La seva quantificació respon als valors obtinguts
mitjançant l’observació de les mostres dels mercat immobiliari de Bellcaire d’Empordà en data 18
d’agost de 2016 i es detallen en l’annex I d’aquest document.
En l’obtenció dels valors de repercussió per a les finques destinades a habitatge lliure s’han
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considerat 13 mostres obtingudes en el mercat immobiliari del municipi que presentin
característiques assimilables a les tindran els nous habitatges a construir al sector. De les mostres
obtingudes s’han descartat les més extremes per tal d’obtenir una relació de nous mostres que
donen el promig del valor de l’oferta immobiliària al municipi. Cal fer notar l’escassetat de mostres
d’habitatge de nova construcció per la qual cosa ha calgut prendre en consideració algunes
mostres d’habitatges de segona ma, de recent construcció que presenten un molt bon estat de
conservació. Malgrat això h calgut aplicar una lleugera correcció per poder assimilar-los als
habitatges d’obra nova. Descomptades les despeses de construcció segons dades del Boletín
Econòmico de la Construcción, BEC 306, i les despeses de gestió i comercialització, amb
l’aplicació de la fórmula VRS = ( Vv / K ) – C , tenim un valor de 219,09 €/m²st que es correspon a
l’import que suposa la base de la valoració.
Pel que fa als valors de les finques destinades a l’habitatge protegit, atès que no hi ha mostres en
entorns immediats i propers que puguin servis de referència assimilable s’ha acudit en primer lloc
als valors màxims normativament fixats. A la vista que el valor resultat excedia els valors
justificables per a habitatges de renda lliure, s’ha acudit en segon lloc a dades de l’Instituto
Nacional d’Estadística per a la província de Girona basats en compravendes reals del primer
trimestre de 201. Segons aquests valors, els valors de repercussió del sòl per a aquest tipus de
sòl resultava negativa per la qual cosa s’ha acudit a les referències legals que estableixen el
màxim valor de venda d’aquestes tipologies, valor que s’apropa al 70% del valor dels habitatges
de renda lliure, una proporció perfectament assumible. Cal fer notar així mateix que en la
reparcel·lació l’adjudicació de sòl per a habitatges protegits es fa per a tots els propietaris amb un
percentatge estimatiu en relació a la seva participació dins la comunitat reparcel·latòria.
En l’obtenció dels valors individualitzats de les finques s'ha considerat la diferent proporció d'espai
lliure respecte el sostre edificat entenent que aquest espai lliure també suposa un valor afegit a la
parcel·la. El valors d’aquestes espais lliures enjardinat s’ha quantificat en un 20% del valor de
repercussió del sostre edificable. Per contra, no es diferencien les situacions de la parcel·les dins
el sector ja que l'escassa dimensió d'aquest i la uniformitat de les diferents parcel·les pel que fa a
les seves configuracions, no fa preveure valors molt diferenciats entre aquestes.
La valoració també incorpora el supòsit de la taxació del valor unitari per atendre la indemnització
dels propietari que no poden exercitar la facultat de participar per causa de la insuficiència dels
drets aportats per rebre parcel·la edificable amb la quantificació del valor unitari una vegada
descomptades les despeses d’urbanització no realitzades i incrementades en la taxa lliure de risc i
la prima de risc corresponents a les dites despeses, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 22
d’aquest Reglament. El valor finalment obtingut en aquest apartat és de 8.922,8741 € percentuals.
Com a resum dels valors obtinguts per a cada cas, es detalla el següent quadre:
Sostre residencial social
Sostre residencial lliure
Sòl jardí privat
Indemnització per no adjudicació

152,72 €/m²
219,09 €/m²
54,77 €/m²
8.922,87 €/percentual

En l’annex I s’incorpora el quadre D2 que detalla les dades econòmiques de la reparcel·lació amb
els valors dels aprofitaments i les despeses previstes per al desenvolupament del sector.

3.3. DEFINICIÓ I ADJUDICACIÓ DE FINQUES RESULTANTS
Pel que fa a la definició i adjudicació de les finques resultants, d’acord amb el previst a l’article 147
del RLU, el projecte ha de fer constar les circumstàncies següents:
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1. La seva descripció, d'acord amb les exigències de la legislació hipotecària.
En el cas que es tracti de finques destinades totalment o parcialment a la construcció d'habitatges
de protecció pública, aquesta circumstància, així com la modalitat específica que els és
d'aplicació, entre les establertes en la legislació corresponent, s'ha de fer constar en la descripció
de les finques per tal que consti en el Registre de la propietat.
Quan es tractés de finques destinades a domini i ús públic s'han de formar tantes finques com
porcions de sòl no contigües entre sí amb la mateixa destinació urbanística.
2. El títol d'adjudicació, segons es realitzi:




per subrogació real amb les finques o participacions aportades per la persona adjudicatària,
per títol d'adquisició originària respecte de les cessions que es realitzin en compliment dels
deures legals
per adjudicació de finques en pagament de les càrregues d'urbanització.

3. La titularitat individual o en proindivís de la persona o persones adjudicatàries de cada finca
resultant.
En cas que s'aportin al projecte finques en règim de comunitat de béns, qualsevol de les persones
aportants pot sol·licitar, bé si s'escau, mitjançant la formulació del projecte, bé mitjançant
l'al·legació corresponent en el període d'informació pública, que l'adjudicació a cadascun dels
partícips tingui lloc mitjançant l'atribució de parcel·les independents, sempre que això sigui
possible d'acord amb les previsions sobre parcel·la mínima i amb la seva participació en la
comunitat reparcel·latòria i consenteixin en l'adjudicació proposada les persones titulars d'altres
drets o càrregues preexistents sobre la finca aportada.
4. Descripció de les edificacions que es mantenen sobre les finques resultants quan aquesta no
consti en el Registre de la propietat, així com, si s'escau, la seva adjudicació en règim de propietat
horitzontal segons article 143 del RLU
Si sobre l'edificació existent en la finca aportada s'hagués constituït règim de propietat horitzontal i
aquesta edificació s'hagués d'enderrocar per ser incompatible amb les determinacions del pla que
és objecte d'execució, l'adjudicació de la finca resultant, quan no és d'aplicació el què estableix
l'article 126.1.d) del TRLU, s'efectua en règim de comunitat de béns, fixant-se les participacions
d'acord amb les quotes que corresponien a les persones propietàries en la propietat horitzontal
extingida.
Aquesta adjudicació s'entén sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre a
alguna de les persones propietàries per raó del cessament en l'ús o explotació dels pisos o locals
o de les que puguin correspondre a totes elles pel valor de l'edificació a enderrocar, així com en
aplicació del què estableix l'article 133.2 del RLU.
5. S'ha de fer constar l'obligació de conservar i mantenir la urbanització a càrrec de les persones
propietàries, quan així ho determini el pla que s'executa.
La relació de les parcel·les resultants es detalla en les fitxes individualitzades que les descriuen
detalladament. Aquesta relació haurà de ser actualitzada i completada en bases a la informació
que resulti de les certificacions registrals que han d’incorporar-se a l’expedient una vegada aprovat
inicialment el document.

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

22
agost 2016

En l’annex I d’aquest document s’incorpora el quadre Q2 que detalla les característiques de les
parcel·les delimitades amb els corresponents aprofitaments i adjudicataris.
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PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

01

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

1.094,10 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 01 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 1.094,10 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb finca externa al sector destinada a vialitat; a l’EST, amb parcel·la número 3, adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada
a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; i a l’OEST, amb parcel·la número 2, adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507985.133,4658581.845); (508007.821,4658560.671);
(507973.668,4658524.078); (507969.627,4658541.017)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers amb destí a equipaments.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

E
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

02

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

164,85 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 02 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 164,85 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb finca externa al sector destinada a vialitat; a l’EST, amb parcel·la número 1, adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’equipaments; al SUD i a l’OEST, amb parcel·la número 9,
adjudicada a adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507969.627,4658541.017); (507973.668,4658524.078);
(507967.463,4658517.429); (507962.399,4658538.658)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers amb destí a espais lliures.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

ELL
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

03

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

1.311,99 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 03 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 1.311,99 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD i a l’EST, amb finca externa al sector destinada a vialitat; al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada
a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari, amb parcel·la número 7, adjudicada a l’ajuntament de
Bellcaire d’Empordà com a sistema de serveis tècnics i parcel·la número 10, adjudicada a l’ajuntament de
Bellcaire d’Empordà; i a l’OEST, amb parcel·la número 1, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com
a sistema d’equipaments.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508024.198,4658496.144); (508054.962,4658611.182);
(508048.178,4658609.775);
(508041.355,4658602.465);
(508044.279,4658599.736;
(508040.571,4658595.763);
(508030.702,4658604.974);
(508011.915,4658565.058);
(508007.821,4658560.671); (507985.133,4658581.845)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers, amb destí a espais lliures.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

ELL
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

04

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

600 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 04 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 600 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; i a
l’EST, SUD i OEST, amb finca exterior al sector destinada a vialitat.
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers, amb destí a espais lliures.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

ELL
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

05

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

258 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 05 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 258 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD i al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari; a l’EST, amb parcel·les números 16 adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes
Riera, i la parcel·la número 30 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà; a l’OEST, amb parcel·les
números 17 adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez, i 29 adjudicada
en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508019.225,4658558.235); (508050,661,4658528.896);
(508046.567,4658524.509)
;
(508015.131,4658553.848)
i
(508034.577,4658543.906)
;
(508032.312,4658537.814)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers, amb destí a espais lliures.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

ELL
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

06

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

2.257,10 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 06 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 2.257,10 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·les número 33 adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i
Lluís Salleras Isern, número 34 adjudicada a Ferran Viñas Oms, número 35 adjudicada en proindivís a Maria
Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera, a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria Salleras Marcó, a
Construccions Teixidor Pages SL, a Ferran Viñas Oms, a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís
Salleras Isern, a Aurora Viladevall Miro i Pere Dalmau Casas, i a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; números 36, 37, 38 i 39 adjudicades a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, número 40 adjudicada en
proindivís a Maria Isabel Maestre Echevarria, a Adelina Caumons Bertran i Lluís Pèrez Gòmez, i a Planson Invers
SL, números 41 i 42 adjudicades a Open Inmoprom SL, número 43 adjudicada a Aurora Viladevall Miro i Pere
Dalmau Casas, i números 44, 45, 46 adjudicades en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez, i amb finca externa al sector destinada a vialitat; a l’EST, amb parcel·la número 48, adjudicada en
proindivís a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria Salleras Marcó; al SUD, amb parcel·la número 8, adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema de protecció de vialitat; i a l’OEST, amb finca externa al sector
destinada a vialitat.
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers, amb destí a espais lliures.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

ELL
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

07

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

51,31 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 07 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 51,31 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, EST i OEST, amb parcel·la número 3, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
d’espai lliure; i al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508054.962,4658611.182); (508044.279,4658599.736);
(508041.355,4658602.465); (508048.178,4658609.775)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers, amb destí a serveis tècnics.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

ST
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

08

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

1.072,49 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 08 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 1.072,49 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD i a l’OEST, amb parcel·la número 6, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
d’espais lliures; a l’EST, amb parcel·la número 48, adjudicada en proindivís a Narcís Salleras Marcó i Josep
Maria Salleras Marcó; i al SUD, amb finca externa al sector destinada a vialitat;
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers amb destí a espais de protecció del sistema
viari.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:0
d’habitatges

PV
m²Nombre
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

09

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

7.553,57 m²
0€
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 9 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte
de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de forma
irregular, i de 7.553,57 metres quadrats de superfície que afronta amb totes les parcel·les delimitades del sector
a les qual dóna accés.
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers, amb destí a espai viari.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

V
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

10

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

567 m²
(507999.635,4658469.825)5.773,42 €
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 10 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 567 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, SUD i OEST, amb parcel·la número 3, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
d’espai lliure; i a l’EST, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508030.702,4658604.974), (508040.571,4658595.763),
(508002.045,4658574.269); (508011.915,4658565.058)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers en concepte d’aprofitament urbanístic.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

7sP_PP_A1
0 m²
7

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

11

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

404,04 m²
62.387,51 €
2,5457 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL amb NIF/CIF B17934019
Camí Vell, 4
17120 La Pera
100,00 %
2A

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 11 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 404,04 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD i EST amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari;
al SUD amb parcel·la número 31 adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís
Salleras Isern; i a l’OEST, amb parcel·la número 12, adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508079.308,4658622.612); (508083.308,4658596.120);
(508075.857,4658588.136); (508060.505,4658602.464)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb el número 2A en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 45.594,17€, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 8.765,27 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
210 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

12

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

252 m²
50.225.93 €
2,0495 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL amb NIF/CIF B17934019
Camí Vell, 4
17120 La Pera
100,00 %
2A

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 12 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 252 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 11 adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL; al SUD, amb parcel·la número 31
adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís Salleras Isern; i a l’OEST, amb
parcel·la número 13 adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508060.505,4658602.464); (508075.857,4658588.136);
(508067.669,4658579.363); (508052.317,4658593.691)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb el número 2A en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 36.706,22 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.056,60 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No té càrregues

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

13

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

252 m²
50.225,93 €
2,0494 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL amb NIF/CIF B17934019
Camí Vell, 4
17120 La Pera
100,00 %
2A

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 13 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 252 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 12, adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL; al SUD, amb parcel·la número 31
adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís Salleras Isern; i a l’OEST, amb
parcel·la número 14, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508052.317,4658593.691); (508067.669,4658579.363);
(508059.482,4658570.590); (508044.129,4658584.919)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb el número 2A en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 36.706,22 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.056,60 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
“UNA HIPOTECA a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA, actualment CAIXABANK, S.A., per a respondre
de: 1. Capital: dos-cents mil euros. 2. Interessos ordinaris: vuit mil cinc-cents euros. 3. Interessos de demora:
cinquanta-quatre mil euros. 4. Costes i despeses: vint mil tres-cents euros. Amb un termini que finalitza el trenta
de juny de dos mil divuit. TAXADA per a subhasta en dos-cents trenta-cinc mil quatre-cents vuitanta-un euros
amb vuitanta centims.
Inscripción 14 a, del tomo 2799, libro 40, Foli 22, con fecha 30/06/2009. Formalizada en escritura con fecha
08/06/09, autoritzada en GIRONA, por DON RAMON COLL FIGA nº de protocolo 1438
CANVIADA LA SEVA DENOMINACIÓ i l'amortització del préstec mitjanyant NOVADA EN PART el pagament de
la hipoteca quant a vuitanta-quatre quotes mensuals, comprensives de capital i interessos, la primera el trentau de juliol de dos mil tretze i l’última el trenta de juny de dos mil vint, en virtut d'escriptura autoritzada el vint-i-vuit
de juliol de dos mil onze, pel Notari de Girona senyor Ramon Coll Figa, número 1927 de protocol, que va causar
la inscripció (507999.635,4658469.825)a, de data 24 d'agost de 2011.

Els titulars de la finca i de la hipoteca la CANCEL·LEN PARCIALMENT, i totalment respecte de la porció
segregada finca registral 1905 de Bellcaire d’Empordà, i la CONCRETEN totalment sobre la finca d’aquest
número.
CANCEL·LADA PARCIALMENT quant a la suma de cent cinc mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèntims,
corresponent cent quatre mil euros a capital i mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèncitms a interessos i
comission; en virtud de la cancel·lació parcial, de les reponsabiltats que garanteix la hipoteca s’ajusten les
següents: 1. Capital: noranta-sis mil euros, 2. Interessos ordinaris: quatre mil vuitanta euros. 3. Interessos de
demora: vint-i-cinc mil nou cents vint euros. 4. Costes i despeses: nou mil set-cents quaranta-quatre euros. En
virtut d’escriptura autoritzada el vint de desembre de dos mil onze, pel Notari de l’Escala senyor Federico Sampol
Bérgamo, número 1766 de protocol, i de dues diligencies esteses pel mateix Notari el vint-i-dos de desembre de
dos mil onze i i quinze de febrer de dos mil dotze, que va causar la inscriupció 17a de data setze de febrer de
dos mil dotze.”
Aquesta parcel·la número 13 respon per un import de 33.320,34 €, la resta de la hipoteca es cobreix amb les
parcel·les 25 (51.211,83€) i la 26 (51.211,83 €)

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

252 m²
50.225,93 €
2,0495 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF/CIF 77907060B
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOAQUIM DANES RIERA amb NIF/CIF 40293267G
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 14 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 252 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 13, adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL; al SUD, amb parcel·la número 31
adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís Salleras Isern; i a l’OEST, amb
parcel·la número 15, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508044.129,4658584.919); (508059.482,4658570.590);
(508051.294,4658561.817); (508035.942,4658576.146)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb el número 2B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 38.821,34 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.056,60 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

252 m²
50.225,93 €
2,0495%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF/CIF 77907060B
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOAQUIM DANES RIERA amb NIF/CIF 40293267G
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 15 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 252 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 14 adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera; al SUD,
amb parcel·la número 31 adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís Salleras
Isern; i a l’OEST, amb parcel·la número 16, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim
Danes Riera.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508035.942,4658576.146); (508051.294,4658561.817);
(508043.107,4658553.045); (508027.754,4658567.373)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb el número 2B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 38.821.34 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.056,60 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

16

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

262,5 m²
50.801.04 €
2,0729 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF/CIF 77907060B
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOAQUIM DANES RIERA amb NIF/CIF 40293267G
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 16 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 262,5 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 15 adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera; al SUD,
amb parcel·la número 30 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà; i a l’OEST, amb parcel·la número 5,
adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508027.754,4658567.373); (508043.107,4658553.045);
(508034.577,4658543.906); (508019.225,4658558.235)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 2B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 39.265,86 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.137,40 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270,25 m²
51.225,52€
2,0902 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 17 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270,25 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari, a l’
EST, amb parcel·la número 5, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures,
al SUD amb parcel·la número 29, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera;
i a l’OEST, amb parcel·la número 18, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508015.131,4658553.848); (508032.312,4658537.814);
(508024.465,4658529.407); (508007.285,4658545.441)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.587,40 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.197,04 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270,25 m²
51.225,52 €
2,0902 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 18 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270,25 metres quadrats de superfície.
Afronta,
al NORD amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari, a l’EST,
amb parcel·la número 17, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez; al
SUD amb parcel·les número 28 i 29, adjudicades en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes
Riera; i a l’Oest, amb parcel·la número 19, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª
Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508007.285,4658545.441); (508024.465,4658529.407);
(508016.619,4658521.000); (507999.439,4658537.034), i (508024.124,4658529.041)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.587,40 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.197,04 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270,25 m²
51.225,52€
2,0902 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 19 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270,m25 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari, a l’EST,
amb parcel·la número 18, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez; al
SUD amb parcel·les números 27 i 28, adjudicades en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes
Riera; i a l’OEST, amb parcel·la número 20, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª
Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507999.439,4658537.034); (508016.619,4658521.000);
(508008.772,4658512.592); (507991.592,4658528.626), i (5080(507999.635,4658469.825).936,4658520.268)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.587,40 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.197,04 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270,25 m²
51.225,52 €
2,0902 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 20 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270,25 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’
EST, amb parcel·la número 19, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez,
al SUD amb parcel·la número 26, adjudicada Construccions Teixidor Pages SL, i parcel·la número 27 adjudicada
en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera; i a l’OEST, amb parcel·la número 21,
adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507991.592,4658528.626); (508008.772,4658512.592);
(508000.926,4658504.185); (507983.746,4658520.219); i (508007.749,4658511.496)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.587,40 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.197,04 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270,25 m²
51.225,52 €
2,0902 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 21 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270,25 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’
EST, amb parcel·la número 20, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez,
al SUD amb parcel·les números 25 i 26, adjudicades Construccions Teixidor Pages SL; i a l’Oest amb parcel·la
número 22, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507983.746,4658520.219); (508000.926,4658504.185);
(507993.079,4658495.778); (507975.899,4658511.812); i (507999.561,4658502.723)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.587,40 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.197,04 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

413,25 m²
62.891,96 €
2,5663 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 22 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 413.25 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD i a l’OEST amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari; al SUD amb parcel·les números 23 i 24 adjudicades en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª
Cabero Martínez, i amb parcel·la número 25 adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL; i a l’EST amb
parcel·la número 21 adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507975.899,4658511.812); (507993.079,4658495.778);
(507975.206,4658476.628);
(507969.775,4658505.250);
i
(507991.373,4658493.950);
(507983.186,4658485.177)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 46.147,81 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 8.836,(507999.635,4658469.825) €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat
per compte de liquidació provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
210 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

448,6 m²
64.828,(507999.635,4658469.825) €
2,6453 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 23 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 448,6 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 22, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; a l’EST, amb parcel·la número 24 adjudicada a Anna Mª Cabero Martínez; al SUD i a l’OEST, amb
parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507983.186,4658485.177); (507999.635,4658469.825);
(507980.407,4658449.223); (507975.206,4658476.628)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 47.568,51 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 9.108,18 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
210 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270 m²
51.211,83 €
2,0897 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
100,00 %
3A

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 24 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270 metres quadrats de superfície.
Afronta,
al NORD, amb parcel·la número 22, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; a l’ EST, amb parcel·la número 25, adjudicada Construccions Teixidor Pages SL; al SUD, amb parcel·la
número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; i a l’OEST, amb parcel·la
número 23, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507991.373,4658493.950); (508007.822,4658478.598);
(507999.635,4658469.825), (507983.186,4658485.177)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 35.405,32 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.195,12 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270 m²
51.211,83 €
2,0897 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL amb NIF/CIF B17934019
Camí Vell, 4
17120 La Pera
100,00 %
2A

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 25 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 21 i 22 adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez;
a l’ EST, amb parcel·la número 26 adjudicada Construccions Teixidor Pages SL; al SUD, amb parcel·la número
9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; i a l’OEST, amb parcel·la número 24
adjudicada a Anna Mª Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507999.561,4658502.723); (508016.010,4658487.371);
(508007.822,4658478.598); (507991.373,4658493.950); i (507993.079,4658495.778)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 2A en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.426,74 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.195,12 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
“UNA HIPOTECA a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA, actualment CAIXABANK, S.A., per a respondre
de: 1. Capital: dos-cents mil euros. 2. Interessos ordinaris: vuit mil cinc-cents euros. 3. Interessos de demora:
cinquanta-quatre mil euros. 4. Costes i despeses: vint mil tres-cents euros. Amb un termini que finalitza el trenta
de juny de dos mil divuit. TAXADA per a subhasta en dos-cents trenta-cinc mil quatre-cents vuitanta-un euros
amb vuitanta centims.
Inscripción 14 a, del tomo 2799, libro 40, Foli 22, con fecha 30/06/2009. Formalizada en escritura con fecha
08/06/09, autoritzada en GIRONA, por DON RAMON COLL FIGA nº de protocolo 1438
CANVIADA LA SEVA DENOMINACIÓ i l'amortització del préstec mitjanyant NOVADA EN PART el pagament de
la hipoteca quant a vuitanta-quatre quotes mensuals, comprensives de capital i interessos, la primera el trentau de juliol de dos mil tretze i l’última el trenta de juny de dos mil vint, en virtut d'escriptura autoritzada el vint-i-vuit
de juliol de dos mil onze, pel Notari de Girona senyor Ramon Coll Figa, número 1927 de protocol, que va causar
la inscripció (507999.635,4658469.825)a, de data 24 d'agost de 2011.

Els titulars de la finca i de la hipoteca la CANCEL·LEN PARCIALMENT, i totalment respecte de la porció
segregada finca registral 1905 de Bellcaire d’Empordà, i la CONCRETEN totalment sobre la finca d’aquest
número.
CANCEL·LADA PARCIALMENT quant a la suma de cent cinc mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèntims,
corresponent cent quatre mil euros a capital i mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèncitms a interessos i
comission; en virtud de la cancel·lació parcial, de les reponsabiltats que garanteix la hipoteca s’ajusten les
següents: 1. Capital: noranta-sis mil euros, 2. Interessos ordinaris: quatre mil vuitanta euros. 3. Interessos de
demora: vint-i-cinc mil nou cents vint euros. 4. Costes i despeses: nou mil set-cents quaranta-quatre euros. En
virtut d’escriptura autoritzada el vint de desembre de dos mil onze, pel Notari de l’Escala senyor Federico Sampol
Bérgamo, número 1766 de protocol, i de dues diligencies esteses pel mateix Notari el vint-i-dos de desembre de
dos mil onze i i quinze de febrer de dos mil dotze, que va causar la inscriupció 17a de data setze de febrer de
dos mil dotze.”
Aquesta parcel·la número 25 respon per un import de 51.211,83€, la resta de la hipoteca es cobreix amb les
parcel·les 13 (33.320,34 €) i la 26 (51.211,83 €)

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270 m²
51.211,83 €
2,0897 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL amb NIF/CIF B17934019
Camí Vell, 4
17120 La Pera
100,00 %
2A

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 26 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 20 i 21, adjudicades en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; a l’ EST, amb parcel·la número 27, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim
Danes Riera; al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari; i a l’OEST, amb parcel·la número 25, adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508007.749,4658511.496); (508024.198,4658496.144);
(508016.010,4658487.371); (507999.561,4658502.723); i (508000.926,4658504.185)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 2A en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.426,74 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.195,12 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
“UNA HIPOTECA a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA, actualment CAIXABANK, S.A., per a respondre
de: 1. Capital: dos-cents mil euros. 2. Interessos ordinaris: vuit mil cinc-cents euros. 3. Interessos de demora:
cinquanta-quatre mil euros. 4. Costes i despeses: vint mil tres-cents euros. Amb un termini que finalitza el trenta
de juny de dos mil divuit. TAXADA per a subhasta en dos-cents trenta-cinc mil quatre-cents vuitanta-un euros
amb vuitanta centims.
Inscripción 14 a, del tomo 2799, libro 40, Foli 22, con fecha 30/06/2009. Formalizada en escritura con fecha
08/06/09, autoritzada en GIRONA, por DON RAMON COLL FIGA nº de protocolo 1438
CANVIADA LA SEVA DENOMINACIÓ i l'amortització del préstec mitjanyant NOVADA EN PART el pagament de
la hipoteca quant a vuitanta-quatre quotes mensuals, comprensives de capital i interessos, la primera el trentau de juliol de dos mil tretze i l’última el trenta de juny de dos mil vint, en virtut d'escriptura autoritzada el vint-i-vuit
de juliol de dos mil onze, pel Notari de Girona senyor Ramon Coll Figa, número 1927 de protocol, que va causar
la inscripció (507999.635,4658469.825)a, de data 24 d'agost de 2011.

Els titulars de la finca i de la hipoteca la CANCEL·LEN PARCIALMENT, i totalment respecte de la porció
segregada finca registral 1905 de Bellcaire d’Empordà, i la CONCRETEN totalment sobre la finca d’aquest
número.
CANCEL·LADA PARCIALMENT quant a la suma de cent cinc mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèntims,
corresponent cent quatre mil euros a capital i mil tres-cents un euros amb trenta-quatre cèncitms a interessos i
comission; en virtud de la cancel·lació parcial, de les reponsabiltats que garanteix la hipoteca s’ajusten les
següents: 1. Capital: noranta-sis mil euros, 2. Interessos ordinaris: quatre mil vuitanta euros. 3. Interessos de
demora: vint-i-cinc mil nou cents vint euros. 4. Costes i despeses: nou mil set-cents quaranta-quatre euros. En
virtut d’escriptura autoritzada el vint de desembre de dos mil onze, pel Notari de l’Escala senyor Federico Sampol
Bérgamo, número 1766 de protocol, i de dues diligencies esteses pel mateix Notari el vint-i-dos de desembre de
dos mil onze i i quinze de febrer de dos mil dotze, que va causar la inscriupció 17a de data setze de febrer de
dos mil dotze.”
Aquesta parcel·la número 26 respon per un import de 51.211,83€, la resta de la hipoteca es cobreix amb les
parcel·les 13 (33.320,34 €) i la 25 (51.211,83 €)

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

27

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270 m²
51.211,83 €
2,0897 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF/CIF 77907060B
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOAQUIM DANES RIERA amb NIF/CIF 40293267G
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 27 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 19 i 20, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; a l’ EST, amb parcel·la número 28, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim
Danes Riera; al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari; i a l’OEST, amb parcel·la número 26, adjudicada a Construccions Teixidor Pages SL.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508015.936,4658520.268); (508032.385,4658504.917);
(508024.198,4658496.144); (508007.749,4658511.496); (508008.772,4658512.592)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 2B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 39.583,37 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.195,12 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270 m²
51.211,83 €
2,0897 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF/CIF 77907060B
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOAQUIM DANES RIERA amb NIF/CIF 40293267G
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 28 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 18 i 19, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; a l’ EST, amb parcel·la número 29, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim
Danes Riera; al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari; i a l’OEST, amb parcel·la número 27, adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim
Danes Riera.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508024.124,4658529.041); (508040.573,4658513.689);
(508032.385,4658504.917);
(508015.936,4658520.268);
i
(508016.619,4658521.000);
(508024.124,4658529.041)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 2B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 39.583,37 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.195,12 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A2
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

270 m²
51.211,83 €
2,0897 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF/CIF 77907060B
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOAQUIM DANES RIERA amb NIF/CIF 40293267G
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
50,00 %
2B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 29 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 270 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 17 i 18, adjudicades en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; a l’ EST, amb parcel·la número 5 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
d’espais lliures; al SUD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari; i a l’OEST, amb parcel·la número 28 adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim
Danes Riera.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508032.312,4658537.814); (508048.761,4658522.462);
(508040.573,4658513.689);
(508024.124,4658529.041);
i
(508024.465,4658529.407);
(508046.567,4658524.509)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 2B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 39.583,37 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.195,12 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

275 m²
51.485,69 €
2,1009 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
1

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 30 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 275 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 16 adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes
Riera; a l’EST amb parcel·la número 31 adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i
Lluís Salleras Isern; al SUD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a
sistema viari; i a l’OEST, amb parcel·la número 5, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a
sistema d’espais lliures.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508043.107,4658553.045); (508059.190,4658538.034);
(508050.661,4658528.896); (508034.577,4658543.906).
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 1 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.546,31 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.233,60 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

1.104,51 m²
206.189,78 €
8,4135 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOSEP SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40293268M
Verges, 1 2n
17257 Torroella de Montgrí
33.3333 %
6

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

EDUARD SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40275788M
Pare Coll, 4 4t-1a
17000 Girona
33,33333 %
6

NOM 3:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

LLUIS SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40280097J
Figueres, 37 1r
17257 Torroella de Montgrí
33.3333 %
6

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 31 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 1104.51 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·les números 11,12,13, adjudicades a Construccions Teixidor Pages SL, i parcel·la número
14 adjudicades en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera; a l’EST i al SUD amb parcel·la
número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; i a l’OEST, amb parcel·la
número 30 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508083.308,4658596.120); (508087.499,4658568.366);
(507999.561,4658502.723);
(508043.107,4658553.045);
i
(508051.294,4658561.817);
(508059.482,4658570.590); (508067.669,4658579.363); (508075.857,4658588.136)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 6 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 139.684,92 €, en
concepte del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 28.969,09 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:

No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A3
760 m²
4

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

651,22 m²
144.938,79 €
5,9142 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOSEP SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40293268M
Verges, 1 2n
17257 Torroella de Montgrí
33.3333 %
6

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

EDUARD SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40275788M
Pare Coll, 4 4t-1a
17000 Girona
33,33333 %
6

NOM 3:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

LLUIS SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40280097J
Figueres, 37 1r
17257 Torroella de Montgrí
33.3333 %
6

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 32 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 651.22 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 47 adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern, i Lluís Salleras
Isern; al SUD, amb parcel·la número 33 adjudicada en proindivís a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria Salleras
Marcó; i a l’OEST, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508111.437,4658616.085); (508114.240,4658586.290);
(508095.944,4658586.111); (508090.232,4658623.947)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 6 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 98.189,95€, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 20.363,50 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A6
570 m²
3

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

33

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

1.757,64 m²
351.233,18 €
14,3320 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

NARCÍS SALLERAS MARCÓ amb NIF/CIF 40270937F
Narcís Blanch 41 6è A
17003 Girona
50,00 %
7

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOSEP MARIA SALLERAS MARCÓ amb NIF/CIF 40256328A
Narcís Blanch 41 6è A
17003 Girona
50,00 %
7

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 33 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 1.757,64 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 32, adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís
Salleras Isern; a l’EST, amb parcel·la número 48, adjudicada en proindivís a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria
Salleras Marcó; al SUD, amb parcel·la número 6, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a
sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà
com a sistema viari.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508114.240,4658586.290); (508117.695,4658549.558);
(508081.639,4658509.559);(508065.672,4658524.461);(508075.435,4658534.921); (508073.242,4658536.968);
(508099.169,4658564.749); (508095.944,4658586.111)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 7 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 257.963,30 €, en
concepte del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 49.347,29 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A6
1330 m²
7

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

34

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

250,29 m²
50.132,27 €
2,0456 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

FERRAN VIÑAS OMS amb NIF/CIF 37617028E
Mejía Lejerica 34A 6è-1
08028 Barcelona
100,00 %
8

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 34 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 250,29 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 33 adjudicada en proindivís a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria Salleras Marcó; al SUD,
amb parcel·la número 6, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a
l’OEST, amb parcel·la número 35 adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera,
a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria Salleras Marcó, a Construccions Teixidor Pages SL, a Ferran Viñas Oms,
a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís Salleras Isern, a Aurora Viladevall Miro i Pere Dalmau Casas,
i a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508065.672,4658524.461); (508081.639,4658509.559);
(508073.793,4658501.152); (508057.826,4658516.054)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 8 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 30.117,70 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.043,45 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A6
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

35

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

368,46 m²
94.685,80 €
3,8636 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
8,20 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
8,20 %
3A-4-5

NOM 3:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOSEP SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40293268M
Verges, 1 2n
17257 Torroella de Montgrí
4,00 %
6

NOM 4:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

EDUARD SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40275788M
Pare Coll, 4 4t-1a
17000 Girona
4,00%
6

NOM 5:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

LLUIS SALLERAS ISERN amb NIF 40280097J
Figueres, 37 1r
17257 Torroella de Montgrí
4,00 %
6

NOM 6:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

PERE CASAS DALMAU amb NIF 40204773Z
Prat de la Riba, 39
25000 Lleida
4,25 %
11

NOM 7:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AURORA VILADEVALL MIRO amb NIF 40500201F
Prat de la Riba, 39
25000 Lleida
4.25 %
11

NOM 8: amb NIF/CIF
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOAQUIM DANES RIERA amb NIF 40293267G
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
12,50 %
2B

NOM 9:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET amb NIF 77907060B
Major 27
17141 Bellcaire d'Empordà
12,50 %

FINQUES APORTADES:

2B

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

FERRAN VIÑAS OMS amb NIF 37617028E
Mejía Lejerica 34A 6è-1
08028 Barcelona
3,00 %
8

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL amb CIF B17934019
Camí Vell, 4
17120 La Pera
25,1 %
2A

NOM 3:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

NARCÍS SALLERAS MARCÓ amb NIF 40270937F
Narcís Blanch 41 6è A
17003 Girona
5,00 %
7

NOM 4:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOSEP MARIA SALLERAS MARCÓ amb NIF 40256328A
Felipe II, 2 2n-B
41013 Sevilla
5,00%
7

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 35 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 368,46 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 34 adjudicada a Ferran Viñas Oms; al SUD, amb parcel·la número 6, adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la número 36,
adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508057.826,4658516.054); (508073.793,4658501.152);
(508062.581,4658488.699); (508046.395,4658503.806)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 2A-3A-4-5-6-7-811 en la relació de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 65.696,07 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 13.303,09 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

7sP_PP_A5
0 m²
4

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

36

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

383,87 m²
94.685,80 €
0%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 36 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 383,87 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 35 adjudicada en proindivís a Maria Mercè Brunso Magret i Joaquim Danes Riera, a Narcís
Salleras Marcó i Josep Maria Salleras Marcó, a Construccions Teixidor Pages SL, a Ferran Viñas Oms, a Eduard
Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís Salleras Isern, a Aurora Viladevall Miro i Pere Dalmau Casas, i a
Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez; al SUD, amb parcel·la número 6, adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la número 37,
adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508046.395,4658503.806); (508062.581,4658488.699);
(508051.006,4658475.921); (508034.628,4658491.197)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a les cessions gratuïtes i obligatòries determinades pel planejament
general en el desplegament del sector PMU-3 camí dels Segalers.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
No té càrregues
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

7sP_PP_A5
0 m²
4

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

37

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

229,3 m²
48.982,61 €
1,9987 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 37 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 229,3 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 36 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà; al SUD, amb parcel·la número 6
adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la
número 38 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508032.434,4658493.244); (508051.006,4658475.921);
(508044.958,4658469.236); (508026.289,4658486.660); (508034.628,4658491.197)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números - en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 35.720,92 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 6.881,92 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

38

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

204,72 m²
47.636,31 €
1,9438%

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 38 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 204.72 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 37 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà; al SUD, amb parcel·la número 6
adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la
número 39 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508026.289,4658486.660); (508044.958,4658469.236);
(508039.589,4658463.304); (507999.439,4658537.034)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 1 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 34.739,13 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 6.692,77 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

39

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

205,95 m²
47.703,68 €
1,9465 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ amb NIF/CIF P1702100G
Plaça Comptes d'Empúries, 1
17141 Bellcaire d'Empordà
100,00 %
-

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 39 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 205,95 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 38 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà; al SUD, amb parcel·la número 6
adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la
número 40 adjudicada en proindivís a Maria Isabel Maestre Echevarria, a Adelina Caumons Bertran i Lluís Pèrez
Gòmez, i a Planson Invers SL.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508020.831,4658480.811); (508039.589,4658463.304);
(508034.316,4658457.283); (508015.372,4658474.963)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 1 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 34.788,26 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 6.702,23 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

40

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

209.09 m²
47.875,67 €
1,9536 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

PLANSON INVERS SL amb NIF/CIF B63863054
Riells, 12
17130 L'Escala
27,00 %
3A

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

LLUÍS PÈREZ GÒMEZ amb NIF/CIF 36413449X
Passatge Monturiol, 9 1R-AA
08160 Montmelò
21,00 %
9

NOM 3:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ADELINA CAUMONS BERTRAN amb NIF/CIF 40770049L
Passatge Monturiol, 9 1R-AA
08160 Montmelò
21,00 %
9

NOM 4:
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA amb NIF/CIF 4620(507999.635,4658469.825)21H
ADREÇA:
Lluís Albert, 5
POBLACIÓ:
17257 Torroella de Montgrí
COEFICIENT DE PROPIETAT:
31,00%
FINQUES APORTADES:
10

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 40 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 209,09 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 39 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà; al SUD, amb parcel·la número 6
adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la
número 41 adjudicada a Open Inmoprom SL.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508015.372,4658474.963); (508034.316,4658457.283);
(508029.277,4658451.043); (508009.914,4658469.114)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A, 9 i 10 en la
relació de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 34.430,29 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.

Afecta al pagament de 6.726,40 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
Pel que fa la participació de PLANSON INVERS, SL:
“ EMBARGO sobre trece enteros seiscientas noventa y ocho milésimas por ciento de la finca perteneciente a la
entidad PLANSON INVERS, SL, a favor de la HACIENDA PUBLICA, por débitos a la misma, para responder del
importe global ciento cuarenta y tres mil setecientos dos euros con nueve céntimos, de los que corresponden
ciento veintisiete mil setecientos sesenta y tres euros con cincuenta y ocho céntimos al principal, trece mil
novecientos cuarenta y siete euros con setenta y cinco céntimos a intereses y dos mil euros a costas, restando
la cantidad de nueve euros con veint i cuatro céntimos que corresponden al importe trabado en otras diligencias,
según expediente administrativo de apremio, en virtud de DILIGENCIA DE EMBARGO número
17(507999.635,4658469.825)23309068C, dictada con fecha veinte de mayo de dos mil quince, y Mandamiento
expedido el día veinte de agosto de dos mil quince, por doña Angela Holgado Bartolomé, Administradora por
suplencia de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Cataluña de la Agenca
Tributaria. Anotado con la letra C, de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince. “
Pel que fa la participació de MARIA ISABEL MAESTRE DE ECHEVARRIA o ECHEVERRIA:
“A la limitación impuesta a doña MARIA ISABEL MAESTRE DE ECHEVARRIA o ECHEVERRIA, la cual solo
podrá disponer de los bienes por actos intervivos y onerosos, resultante de la inscripción 10, de data 22 de enero
de 1983.”

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

41

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

214,81 m²
48188.962183738389 €
1,9663 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

OPEN INMOPROM SL amb NIF/CIF B63863054
Aribau, 195-1a derecha
08021 Barcelona
100,00 %
3B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 41 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 214,81 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb parcel·la número 40 adjudicada en proindivís a Maria Isabel Maestre Echevarria, a Adelina Caumons Bertran
i Lluís Pèrez Gòmez, i a Planson Invers SL; al SUD, amb parcel·la número 6, adjudicada a l’ajuntament de
Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la número 42, adjudicada a Open
Inmoprom SL.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508009.914,4658469.114); (508029.277,4658451.043);
(508024.474,4658444.582); (508004.455,4658463.265)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de
11.(507999.635,4658469.825)6,14 €, en concepte del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues
de planejament, d’urbanització, les indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les
càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 6.770,42 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

223,14 m²
48.645,21 €
1,9850 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

OPEN INMOPROM SL amb NIF/CIF B63863054
Aribau, 195-1a derecha
08021 Barcelona
100,00 %
3B

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 42 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 223.14 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 41 adjudicades a Open Inmoprom SL; al SUD, amb parcel·la número 6 adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la número 43,
adjudicada en proindivís a Aurora Viladevall Miro i Pere Casas Dalmau.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508004.455,4658463.265); (508024.474,4658444.582);
(508019.912,4658437.897); (507998.997,4658457.417)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3B en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 11.261,77 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 6.834,52 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

234,11 m²
49.246,06 €
2,0094 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

AURORA VILADEVALL MIRO amb NIF/CIF 40500201F
Prat de la Riba, 39
25000 Lleida
50,00 %
11

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

PERE CASAS DALMAU amb NIF/CIF 40204773Z
Prat de la Riba, 39
25000 Lleida
50,00 %
11

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 43 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 234.11 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 42 adjudicada a Open Inmoprom SL; al SUD amb parcel·la número 6 adjudicada a
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la número 44
adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507998.997,4658457.417); (508019.912,4658437.897);
(508015.595,4658430.983); (507993.539,4658451.568)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 11 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 13.940,90 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 6.918.93 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

279,87 m²
51.752,43 €
2,1117 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 44 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 279,87 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST,
amb parcel·la número 43, adjudicada en proindivís a Aurora Viladevall Miro i Pere Casas Dalmau; al SUD amb
parcel·la número 6 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures; i a l’OEST,
amb parcel·la número 45, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero Martínez;
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507993.539,4658451.568); (508015.595,4658430.983);
(508010.941,4658423.016); (507987.398,4658444.989)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 37.974,03 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 7.271,07 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
190 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

419,29 m²
63.222,78 €
2,5798 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 45 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 419,9 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD i a l’OEST, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
viari; a l’EST amb parcel·la número 44 adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; al SUD amb parcel·la número 6, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema
d’espais lliures.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (507987.398,4658444.989); (508010.941,4658423.016);
(508010.736,4658422.633); (507986.332,4658418.002); (507982.256,4658439.48)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 46.390,55 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 8.882,63 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

5s_U_A4
210 m²
1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

419,29 m²
63.222,78 €
2,5798 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA amb NIF/CIF 10138581C
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ amb NIF/CIF 10167859L
Ter Vell, 15
17141 Bellcaire d’Empordà
50,00 %
3A-4-5

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 46 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 419,29 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 45, adjudicada en proindivís a Santiago Martínez Cabero i Anna Mª Cabero
Martínez; a l’EST i al SUD amb parcel·la número 6, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a
sistema d’espais lliures; i a l’OEST, amb parcel·la número 9, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà
com a sistema viari.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508010.736,4658422.633); (507993.226,4658381.677);
(507986.332,4658418.002)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 3A-4-5 en la relació
de finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 46.390,55 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 8.882,62 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
No hi ha càrregues registrades

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges
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1
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DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

(507999.635,4658469.825)9,38 m²
8.729,6 €
0,3562 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOSEP SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40293268M
Verges, 1 2n
17257 Torroella de Montgrí
33.3333 %
6

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

EDUARD SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40275788M
Pare Coll, 4 4t-1a
17000 Girona
33.3333 %
6

NOM 3:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

LLUIS SALLERAS ISERN amb NIF/CIF 40280097J
Figueres, 37 1r
17257 Torroella de Montgrí
33.3333 %
6

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 47 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de (507999.635,4658469.825)9,38 metres quadrats de superfície.
Afronta:
al NORD, amb parcel·la número 9 adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema viari; a l’EST
amb finca urbana exterior al polígon propietat en proindivís de Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís
Salleras Isern; al SUD, amb parcel·la número 48 adjudicada en proindivís a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria
Salleras Marcó; i a l’OEST, amb parcel·la número 31 adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep
Salleras Isern i Lluís Salleras Isern.
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508117.316,4658613.869); (508118.305,4658602.194);
(508119.115,4658602.262); (508120.206,4658590.525); (508114.240,4658586.290)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 6 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 5.913,91 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 1.226,48€, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:

“Gravada la descrita finca con la SERVIDUMBRE DE CAMINO actualmente existente de PASO de camiones, de
seis metros de anchura que nace en el lindero este, discurriendo alrededor del edifici o de esta finca, a favor de
la finca registral número 934, propiedad de JOSE SALLERAS BELLAPART, inscrita al Foli 130, Volum 1352,
resu l tante de la inscripción 2- de la finca 769 de Bellcaire, de fecha 20 de abril de 1956.”

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

8_A7
0 m²
0

PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO

48

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
SUPERFÍCIE:
VALOR:
QUOTA PARTICIPACIÓ ÀREA REPARCEL·LABLE:

394,64 m²
21,6(507999.635,4658469.825),23 €
0,8820 %

ADJUDICATARIS
NOM 1:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

NARCÍS SALLERAS MARCÓ amb NIF/CIF 40270937F
Narcís Blanch 41 6è A
17003 Girona
50,00 %
7

NOM 2:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
COEFICIENT DE PROPIETAT:
FINQUES APORTADES:

JOSEP MARIA SALLERAS MARCÓ amb NIF/CIF 40256328A
Narcís Blanch 41 6è A
17003 Girona
50,00 %
7

DADES REGISTRALS
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de sòl urbà, assenyalada amb el número 48 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del
Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal de Bellcaire d’Empordà, de
forma regular, i de 394.64 metres quadrats de superfície.
Afronta,
al NORD, amb parcel·la número 47, adjudicada en proindivís a Eduard Salleras Isern, Josep Salleras Isern i Lluís
Salleras Isern; a l’EST amb finca urbana exterior al polígon propietat en proindivís de Narcís Salleras Marcó i
Josep Maria Salleras Marcó; al SUD, amb finca externa al sector destinada a vialitat; i a l’OEST, amb parcel·la
número 33, adjudicada en proindivís a Narcís Salleras Marcó i Josep Maria Salleras Marcó, i amb parcel·la
número 6, adjudicada a l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà com a sistema d’espais lliures
Delimitació per coordenades geodèsiques:
La finca es troba definida pels següents punts: (508120.206,4658590.525); (508123.188,4658556.389);
(508136.117,4658557.331);
(508118.972,4658535.978);
(508114.240,4658586.290);
(508117.695,
4658549.558)
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del sector PMU-3 camí dels Segalers, del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, corresponent a l'aportació de les finques descrites amb els números 7 en la relació de
finques aportades.
CÀRREGUES PER RAÓ DE REPARCEL·LACIÓ:
Afecta a la càrrega real, a favor de l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, al pagament de 15.875,31 €, en concepte
del compte de liquidació provisional, que inclou les càrregues de planejament, d’urbanització, les
indemnitzacions, les compensacions per diferències d’adjudicació i les càrregues de registre i altres.
Afecta al pagament de 3.036,88 €, en concepte d’Impost sobre el valor afegit generat per compte de liquidació
provisional.
CÀRREGUES PER RAÓ DE PROCEDÈNCIA:
SERVIDUMBRE: ESTA FINCA TIENE A SU FAVOR SERVIDUMBRE DE PASO por mediación del camino
actualmente existente de paso para camiones de seis metros de anchura, que nace en el lindero Este,
discurriendo alrededor del edificio del resto de la finca matriz -finca registral 769 de Bellcaire-, que será predio
sirviente, resultante de la inscripción 1a.”

DEFINICIÓ GRÀFICA:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES:
Qualificació urbanística:
Sostre edificable:
Nombre d’habitatges

8_A7
0 m²
0

4. VALORACIÓ D’AFECCIONS, DESPESES D’URBANITZACIÓ I REALLOTJAMENT
4.1. DRETS I AFECCIONS
A efectes del trasllat de càrregues a títol de subrogació real entre finques aportades i adjudicades,
el projecte ha de precisar els aspectes següents, d’acord amb el previst a l’article 148 del RLU:
1. 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.
2. Traslladar de les càrregues a la finca resultant que substitueixi per subrogació real la finca
gravada quan siguin compatibles.
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.
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.
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.
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
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.
En el present cas, les finques aportades no tenen càrregues que siguin incompatibles amb
l’execució del nou planejament per la qual cosa, les càrregues existents compatibles es traslladen
sobre les finques de resultat.

4.2. CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ
L’article 127 del RLU regula amb detall les despeses que formen part de les càrregues
d’urbanització que han de ser contemplades en el projecte de reparcel·lació i el compromís que
les entitats o persones que han de fer-ne front en el desplegament del polígon.
1. A través dels instruments de gestió urbanística, i en especial de la reparcel·lació, les persones
propietàries que integren la comunitat de reparcel·lació assumeixen les càrregues d'urbanització
establertes pel planejament d'acord amb l'article 120 del TRLU.
2. Les obres d'urbanització a càrrec de les persones propietàries inclouen en tot cas les obres
d'urbanització bàsiques i totes aquelles altres obres que estableixi el planejament urbanístic i el
projecte o projectes d'urbanització corresponents.

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

24
agost 2016

D’acord amb l’establert per l’article 120 del TRLU, formen part de les despeses d’urbanització a
comptabilitzar en el compte de liquidació provisional del projecte d reparcel·lació les següents:








Pressupost provisional de despeses d'urbanització distingint les generals de les
individualitzades.
Despeses generades per la redacció del projectes i altres
Previsió de despeses de formalització i inscripció del projecte de reparcel·lació.
Indemnitzacions en metàl·lic per cancel·lació de càrregues i altres drets a satisfer a llurs
titulars,
Indemnitzacions externs per ocupacions temporals requerides per l'execució de l'obra
urbanitzadora
Indemnitzacions a propietàries a les quals no s'adjudica sòl o se'ls adjudica en menor
proporció a la seva aportació
Indemnitzacions a titulars de restes de finques externes al sector en raó de la seva reduïda
superfície.

La quantificació, si escau, de l'equivalent econòmic del deure de cessió de sòl amb aprofitament
urbanístic.
També cal la identificació d’elements que no s'han d'indemnitzar per qualsevol de les
circumstàncies següents:





Es poden conservar provisionalment:
No són radicalment incompatibles amb l'ordenació
No són impediment per a l’execució de les obres d'urbanització
Estan situats en una superfície adjudicable al seu propietari

La distinció de les despeses d’urbanització generals de els individualitzades s’ha de fer tenint en
consideració els aspectes següents que detalla l’article 127.3 del RLU, segons el qual 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:
a) Les despeses que calgui atendre per preparar els terrenys per executar les obres d'urbanització
quan la preparació esmentada exigeixi actuacions desproporcionades com a conseqüència de les
accions o omissions dels seus propietaris o propietàries. A aquests efectes, són accions o
omissions que comporten actuacions no assumibles per la comunitat de reparcel·lació les obres,
les instal·lacions, els moviments de terres, els abocaments, les extraccions d'àrids, les alteracions
topogràfiques i morfològiques i qualsevol altra variació objectiva dels terrenys que s'hagin executat
sense les llicències, ordres o autoritzacions administratives adients o sense ajustar-se a aquestes
Aquest règim també s'aplica quan les obres de preparació dels terrenys siguin conseqüència de
les obligacions imposades a les persones propietàries de sòl per la normativa relativa a sòls
contaminats, o de l'incompliment de l'obligació de dur a la pràctica programes de restauració
imposats per les llicències o autoritzacions atorgades, així com quan aquesta obligació s'hagi
imposat per resolució administrativa dictada per l'administració competent d'acord amb la
legislació sectorial que sigui d'aplicació.
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
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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.
Aquestes càrregues han d'imputar-se en el projecte a les persones propietàries responsables com
una càrrega individual, i així s'ha de reflectir al compte de liquidació del projecte de reparcel·lació.
En el present cas, la reparcel·lació considera les despeses generades pel pressupost provisional
de despeses d'urbanització, les despeses generades per la redacció del projectes, la previsió de
despeses de formalització i inscripció del projecte de reparcel·lació, les indemnitzacions externs
per ocupacions temporals requerides per l'execució de l'obra urbanitzadora, les indemnitzacions a
propietàries a les quals no s'adjudica sòl o se'ls adjudica en menor proporció a la seva aportació.
No es consideren les indemnitzacions a titulars de restes de finques externes al sector en raó de
la seva reduïda superfície, ni les indemnitzacions en metàl·lic per cancel·lació de càrregues i altres
drets a satisfer a llurs titulars atès que en la relació inicial de les propietats no s’han detectat
càrregues que haguessin de ser indemnitzades.
El detall d’aquestes despeses referides correspon al que es relaciona al projecte d’urbanització del
sector que justifica la seva necessitat per a la bona execució de les obres.
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5.COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
El compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, ha d'especificar, d’acord amb l’article 149
del RLU, 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.
L'esmena 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.
Les partides que comprengui el compte de liquidació per a cada finca es compensen quan siguin
de signe diferent, essent exigibles únicament els saldos resultants.
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, la junta de compensació o bé la persona titular de la
gestió urbanística integrada, segons s'escaigui d'acord amb la modalitat per a l'execució del
planejament.
El detall dels valors de la liquidació provisional es refereixen en el quadre Q51, Compte de
liquidació provisional de les finques resultants de l’annex I.
En l’annex I s’incorpora el quadre Q52 que detalla el compte de liquidació provisional de les
finques resultants i el corresponent resum per propietaris

Girona, agost de 2016

Víctor Alegrí Sabater, a r q u i t e c t e
Firmado digitalmente por

NOMBRE ALEGRI NOMBRE ALEGRI SABATER VICTOR
- NIF 40429428M
Nombre de reconocimiento (DN):
SABATER
c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2
CA, ou=500052786, cn=NOMBRE
VICTOR - NIF
ALEGRI SABATER VICTOR - NIF
40429428M
40429428M
Fecha: 2016.11.25 16:55:03 +01'00'
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA







Situació.
Planejament urbanístic, escala 1/1000
Topogràfic, escala 1/1000.
Finques aportades, escala 1/1000
Parcel·les resultants, escala 1/1000.
Superposició de finques aportades i parcel·les resultants, escala 1/1000.
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NUM.
PARC.
CLAU
1
E
2
ELL
3
ELL
4
ELL
5
ELL
6
ELL
7
ST
8
PV
9
V
TOTAL SISTEMES PÚBLICS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
37
38
39
40
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48

7sP_PP_A1
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A6
5s_U_A6
5s_U_A6
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
8_A7
8_A7

ADJUDICATARI
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT

APROFITAMENT URBANÍSTIC
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
SALLERAS ISERN
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
FERRAN VIÑAS OMS
CABERO/MARTÍNEZ
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
CASAS/VILADEVALL
DANÉS /BRUNSÓ
FERRAN VIÑAS OMS
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
APROFITAMENT URBANÍSTIC
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
PLANSON INVERS SL
PÈREZ/CAUMONS
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA
OPEN INMOPROM SL
OPEN INMOPROM SL
CASAS/VILADEVALL
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ

COEF.
PROP

SUPERFICIES
PARCEL.LA
1.094,10 m²
164,85 m²
1.311,99 m²
600,00 m²
258,00 m²
2.257,10 m²
51,31 m²
1.072,49 m²
7.553,57 m²
14.363,41 m²

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,164
0,120
0,100
0,085
0,250
0,030
0,251
1
1
1
1
0,270
0,420
0,310
1
1
1
1
1
1
1
1

567,00 m²
404,04 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
262,50 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
413,25 m²
448,60 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
275,00 m²
1.104,51 m²
651,22 m²
1.757,64 m²
250,29 m²

368,46 m²

383,87 m²
229,30 m²
204,72 m²
205,95 m²
209,09 m²
214,81 m²
223,14 m²
234,11 m²
279,87 m²
419,29 m²
419,29 m²
159,38 m²
394,64 m²

TOTAL APROFITAMENT PRIVAT

14.059,22 m²

TOTAL ÀMBIT REPARCEL·LACIÓ

28.422,63 m²

7. ANNEX I. QUADRES DE DADES
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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE D1. DADES URBANISTIQUES

REPARCEL·LACIÓ

SITUACIÓ:
LOCALITAT:

DIFERENCIA

PMU- 3
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

SUP.TOTAL

28 246.00 m²

100.00%

28 422.63 m²

100.00%

176.63

SOL PUBLIC
VIALITAT
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENT
PROTECCIÓ VIARI
SERVEIS TÈCNICS

14 214.00 m²
7 654.00 m²
4 684.00 m²
1 097.00 m²
727.00 m²
51.00 m²

50.32%
27.10%
16.58%
3.88%
2.57%
0.18%

14 363.41 m²
7 553.57 m²
4 591.94 m²
1 094.10 m²
1072.49 m²
51.31 m²

50.54%
26.58%
16.16%
3.85%
3.77%
0.18%

149.41
-100.43
-92.06
-2.90
345.49
0.31

SOL PRIVAT
5s1 Unifamiliar filera
5s Unifamiliar
5sp Unifamiliar protegida
7sp Plurifamiliar protegida
8 Lliure privat

14 032.00 m²
0.00 m²
12 186.00 m²
0.00 m²
1 319.00 m²
527.00 m²

49.68%
0.00%
43.14%
0.00%
4.67%
1.87%

14 059.22 m²
0.00 m²
12 185.87 m²
0.00 m²
1 319.33 m²
554.02 m²

49.46%
0.00%
42.87%
0.00%
4.64%
1.95%

27.22
0.00
-0.13
0.00
0.33
27.02

EDIFICABILITAT PLA GENERAL
EDIFICABILITAT ADJUDICADA REPARCEL.LACIÓ
SOSTRE PRIVAT
5s1 Unifamiliar filera
5s Unifamiliar
5sp Unifamiliar protegida
7sp Plurifamiliar protegida
8 Lliure privat
Total sostre lliure
Total sostre protegit
Habitatges
5s1 Unifamiliar filera
5s Unifamiliar
5sp Unifamiliar protegida
7sp Plurifamiliar protegida
Total habitatges lliures
Total habitatges protegits
HABITATGES
HABITATGES ADJUDICATS EN REPARCEL.LACIÓ

0.40 m²/m²

10 910.00 m²
0.00 m²
8 650.00 m²
0.00 m²
2 260.00 m²
0.00 m²
8 650.00 m²
2 260.00 m²

0
46
0
15
46
15

11 298 m²

0.39
0.00
0.31
0.00
0.08
0.00

10 910.00 m²
0.00 m²
8 650.00 m²
0.00 m²
2260 m²
0 m²
8 650.00 m²
2 260.00 m²
60
0
45
0
15
45
15

hab
hab
hab
hab
hab
hab

25 hab/ha

0.38 m²/m²

71
61

hab
hab
hab
hab
hab
hab
hab

21.11 hab/ha
60 hab

0.02

0.39

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-1
0
-1
0
0

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE D2. DADES ECONÒMIQUES
FINQUES APORTADES
VALOR INICIAL UNITARI FINQUES APORTADES
TOTAL FINQUES APORTADES

26 415.99 m²

2.540 €/m²sl

FINQUES RESULTANTS
5s Unifamiliar
7sp Plurifamiliar protegida
8 Lliure privat
TOTAL FINQUES RESULTANTS

219.09 €/m²st
152.72 €/m²st
54.77 €/m²sl

8 650.0 m²st
2 260.0 m²st
8 414.9 m²sl

DESPESES GESTIÓ
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PROJECTE PLA PARCIAL URBANISTIC
PROJECTE URBANITZACIÓ
DIRECCIÓ OBRES
TOPOGRÀFIC
PROJECTES COMPLEMENTARIS
DESPESES NOTARIALS I REGISTRALS
TAXES
DESPESES JURIDIQUES I DE GESTIÓ
AVALS I MANTENIMENT AVAL
TOTAL DESPESES GESTIÓ
DESPESES INDEMNITZACIÓ
TOTAL INDEMNITZACIONS
INDEMNITZACIONS PER NO ADJUDICACIÓ
DRETS I AFECCIONS EXTERNES I TEMPORALS
ENDERROCS
DESPESES URBANITZACIÓ
PRESSUPOST OBRA URBANITZACIÓ
IMPREVISTOS

0.00%

8922.874 €/%

67 096.61 €
67 096.61 €

1 895 111.55
345 145.02
460 900.44
2 701 157.01

€
€
€
€

9 278.64
15 928.51
27 905.47
27 905.47
6 000.00
4 000.00
6 853.51
2 855.63
14 278.16
2 855.63
117 861.02

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

264.00
0.00
264.00
0.00

€
€
€
€

1 383 400.07 €
138 340.01 €

TOTAL DESPESES

1 639 865.10 €

TOTAL COSTOS PROMOCIÓ
TOTAL IVA 21%

1 639 865.10 €
344 316.23 €

b

a

b

a

b

c

a

b

5

5

6

6

6

7

7

101,855

101,855

a

b

9

b

11

TOTAL ÀMBIT

TOTAL CAMÍNS I RIERES

TOTAL PROPIETATS

431,49

a

11

28422,63

2006,64

28422,63

26415,99

26415,986

862,98

152,15

203,71

615,03

3883,44

4000,62

3179,46

2381,94

2000

989,41

3200

2006,644001

431,49

152,15

10

9

615,03

8

1941,72

1941,72

1333,538666

1333,538666

1333,538666

1589,73

1589,73

1190,97

1190,97

a

92,806658

92,806658

4

d2

3A

4

d1

3A

62,0459011

2000

c2

3A

62,0459011

544,1755

135,5293818

3B

b

c1

3A

a

3A

3A

b

2B

1600

1600

a

2B

2947,25

2000

2000

2947,25

1

SUP PROPORCIONAL

TOPOGRÀFIC

SUP ADOPTADA
REPARCEL·LACIÓ

2A

APORTADES

FINQUES

QUADRE D3. DESCRIPCIÓ FINQUES I PROPIETARIS

PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016

17021 A007 00066.0001SO

17021 A007 00065.0001SM

17021 A007 00008.0001SJ

81854.01 EG0588N0001DU

80859.03 EG0588N0001DU

80859.02 EG0588N0001RU

80859.04 EG0588N0001XU

80859.08 EG0588N0001SU

80859.05 EG0588N0001IU

80859.06 EG0588N0001JU

80859.07 EG0588N0001EU

REFERENCIA

8686

6431

624

657

4374

3895

3159

2500

3041

6060

2000

SUPERFICIE

CADASTRE

0

0

0

0

956

454

0

0

0

0

0

SOSTRE

19956,39

15793,25

19210,92

38283,04

12634,58

Valor

AURORA VILADEVALL MIRO

PERE CASAS DALMAU

MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA

ADELINA CAUMONS BERTRAN

LLUÍS PÈREZ GÒMEZ

FERRAN VIÑAS OMS

NARCÍS SALLERAS MARCÓ

JOSEP MARIA SALLERAS MARCÓ

LLUIS SALLERAS ISERN

JOSEP SALLERAS ISERN

EDUARD SALLERAS ISERN

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ

OPEN INMOPROM SL

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ

SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ

PLANSON INVERS SL

MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET

JOAQUIM DANES RIERA

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE

PROPIETARI

40500201F

40204773Z

46201521H

40770049L

36413449X

37617028E

40270937F

40256328A

40280097J

40293268M

40275788M

10138581C

10167859L

10138581C

10167859L

B63863054

10138581C

10167859L

10138581C

10167859L

10167859L

B61607404

77907060B

40293267G

B17934019

P1702100G

NIF

12,999999

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,333333

0,333333

0,333333

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,0938

0,0938

0,06271

0,06271

0,55

0,13698

0,5

0,5

1

1

PARTICIPACIÓ
FINCA

perecases1940@gmail.com

nsalleras@gmail.com

nvmontserrat@gmail.com

josepsi62@hotmail.com

esalleras54@yoahoo.es

desbrosdanes@gmail.com

teixidorjm@gmail.com

secretaria@bellcaire.net

mail

DADES PROPIETARI

Prat de la Riba, 39

Prat de la Riba, 39

Lluís Albert, 5

Passatge Monturiol, 9 1R-AA

Passatge Monturiol, 9 1R-AA

Mejía Lejerica 34A 6è-1

Narcís Blanch 41 6è A

Felipe II, 2 2n-B

Figueres, 37 1r

Verges, 1 2n

Pare Coll, 4 4t-1a

Ter Vell, 15

Ter Vell, 15

Ter Vell, 15

Ter Vell, 15

Aribau, 195-1ª derecha

Ter Vell, 15

Ter Vell, 15

Ter Vell, 15

Ter Vell, 15

Ter Vell, 15

Riells, 12

Major 27

Major 27

Camí Vell, 4

Plaça Comptes d'Empúries, 1

CARRER

Lleida

Lleida

Torroella de Montgrí

Montmelò

Montmelò

Barcelona

Girona

Sevilla

Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí

Girona

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Barcelona

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

L'Escala

Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

La Pera

Bellcaire d'Empordà

POBLACIÓ

25000

25000

17257

08160

08160

08028

17003

41013

17257

17257

17000

17141

17141

17141

17141

08021

17141

17141

17141

17141

17141

17130

17141

17141

17120

17141

CP

973245540

973245540

972788156

93568250/938468369

93568250/938468369

933307473

646450870

972760346

972760390

972241299

972788313

972788313

972788313

972788313

972788313

972788313

972788313

972788313

972788313

629869595

972488246

972788105

TELÈFON

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE NÙMERO 1
QUADRE DE PARTICIPACIÓ I DRETS APORTATS PELS PROPIETARIS
APORTACIO
VALOR

PARTICIPACIO
VALOR

PROPIETARI

FINCA
APORTADA

SOL APORTAT
(m2)

(%)

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
PLANSON INVERS SL
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
OPEN INMOPROM SL
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
FERRAN VIÑAS OMS
PÈREZ/CAUMONS
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA
CASAS/VILADEVALL
APROFITAMENT URBANÍSTIC

1
2A
2B
3A
3A
3A-4-5
3B
6
7
8
9
10
11
-

2.000,00 m²
2.947,25 m²
3.200,00 m²
135,53 m²
544,18 m²
5.871,11 m²
2.000,00 m²
4.000,62 m²
3.883,44 m²
615,03 m²
203,71 m²
152,15 m²
862,98 m²
0,00 m²

7,57%
11,16%
12,11%
0,51%
2,06%
22,23%
7,57%
15,14%
14,70%
2,33%
0,77%
0,58%
3,27%
0,00%

5.080,00 €
7.486,02 €
8.128,00 €
344,24 €
1.382,21 €
14.912,61 €
5.080,00 €
10.161,57 €
9.863,94 €
1.562,18 €
517,42 €
386,46 €
2.191,97 €
0,00 €

6,81%
10,04%
10,90%
0,46%
1,85%
20,00%
6,81%
13,63%
13,23%
2,10%
0,69%
0,52%
2,94%
10,00%

184.058,34 €
271.232,98 €
294.493,35 €
12.472,66 €
50.080,02 €
540.312,94 €
184.058,34 €
368.173,38 €
357.389,77 €
56.600,70 €
18.747,26 €
14.002,24 €
79.419,33 €
270.115,70 €

26.415,99 m²

100,00%

67.096,61 €

100,00%

2.701.157,01 €

FINCA
APORTADA

SOL APORTAT
(m2)

(%)

1
2A
2B
2B
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3B
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
9
9
10
11
11

2.000,00 m²
2.947,25 m²
1.600,00 m²
1.600,00 m²
135,53 m²
544,18 m²
62,05 m²
62,05 m²
92,81 m²
92,81 m²
2.000,00 m²
1.190,97 m²
1.190,97 m²
1.589,73 m²
1.589,73 m²
1.333,54 m²
1.333,54 m²
1.333,54 m²
1.941,72 m²
1.941,72 m²
615,03 m²
101,86 m²
101,86 m²
152,15 m²
431,49 m²
431,49 m²

7,5712%
11,1571%
6,0569%
6,0569%
0,5131%
2,0600%
0,2349%
0,2349%
0,3513%
0,3513%
7,5712%
4,5085%
4,5085%
6,0181%
6,0181%
5,0482%
5,0482%
5,0482%
7,3505%
7,3505%
2,3282%
0,3856%
0,3856%
0,5760%
1,6334%
1,6334%

5.080,00 m²
7.486,02 m²
4.064,00 m²
4.064,00 m²
344,24 m²
1.382,21 m²
157,60 m²
157,60 m²
235,73 m²
235,73 m²
5.080,00 m²
3.025,06 m²
3.025,06 m²
4.037,91 m²
4.037,91 m²
3.387,19 m²
3.387,19 m²
3.387,19 m²
4.931,97 m²
4.931,97 m²
1.562,18 m²
258,71 m²
258,71 m²
386,46 m²
1.095,98 m²
1.095,98 m²

6,8141%
10,0414%
5,4512%
5,4512%
0,4618%
1,8540%
0,2114%
0,2114%
0,3162%
0,3162%
6,8141%
4,0577%
4,0577%
5,4163%
5,4163%
4,5434%
4,5434%
4,5434%
6,6155%
6,6155%
2,0954%
0,3470%
0,3470%
0,5184%
1,4701%
1,4701%
10,0000%

26.415,99 m²

100,0000%

67.096,61 m²

100,0000%

TOTAL PROPIETATS

(%)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE NÚMERO 1B
QUADRE DE PARTICIPACIÓ I DRETS APORTATS PELS PROPIETARIS i FINQUES

PROPIETARI
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL
JOAQUIM DANES RIERA
MARIA MERCÈ BRUNSO MAGRET
PLANSON INVERS SL
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA
OPEN INMOPROM SL
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA
EDUARD SALLERAS ISERN
JOSEP SALLERAS ISERN
LLUIS SALLERAS ISERN
JOSEP MARIA SALLERAS MARCÓ
NARCÍS SALLERAS MARCÓ
FERRAN VIÑAS OMS
LLUÍS PÈREZ GÒMEZ
ADELINA CAUMONS BERTRAN
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA
PERE CASAS DALMAU
AURORA VILADEVALL MIRO
APROFITAMENT URBANÍSTIC
TOTAL PROPIETATS

APORTACIO
VALOR

(%)

PARTICIPACIO
VALOR
184.058,34 €
271.232,98 €
147.246,67 €
147.246,67 €
12.472,66 €
50.080,02 €
5.710,03 €
5.710,03 €
8.540,92 €
8.540,92 €
184.058,34 €
109.603,98 €
109.603,98 €
146.301,54 €
146.301,54 €
122.724,46 €
122.724,46 €
122.724,46 €
178.694,88 €
178.694,88 €
56.600,70 €
9.373,63 €
9.373,63 €
14.002,24 €
39.709,67 €
39.709,67 €
270.115,70 €
2.701.157,01 €

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE NÙMERO 2
QUADRE D'ADJUDICACIO DE PARCEL.LES RESULTANTS
NUM.
PARC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CLAU

E
ELL
ELL
ELL
ELL
ELL
ST
PV
V

ADJUDICATARI

COEF.
PROP

AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT

1.094,10 m²
164,85 m²
1.311,99 m²
600,00 m²
258,00 m²
2.257,10 m²
51,31 m²
1.072,49 m²
7.553,57 m²

Sistemes de nova cessió
Sistemes existents

14.363,41 m²

TOTAL SISTEMES PÚBLICS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
37
38
39
40
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48

7sP_PP_A1
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A6
5s_U_A6
5s_U_A6
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
8_A7
8_A7

SUPERFICIES
PARCEL.LA
PAR/PROP

H LLIURE

SOSTRE/SOL
H PROT

JARDI

SOSTRE
TOTAL

HAB
TOTAL

H LLIURE

DRETS PER PARCEL·LES
H PROT

JARDI

219,09

152,72

54,77

DRETS
TOTAL

VALOR €
PARCELLA

DRETS
PAR/PROP

TIPUS

NUM.
PARC.

EQUIPAMENTS
PARCS I JARDINS
PARCS I JARDINS
PARCS I JARDINS
PARCS I JARDINS
PARCS I JARDINS
SERVEIS TECCNICS
PROTECCIÓ VIÀRIA
VIALITAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

plurifamiliar social
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
plurifamiliar social
plurifamiliar social
plurifamiliar social
plurifamiliar social
plurifamiliar social
plurifamiliar social
plurifamiliar social
plurifamiliar social
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
pati
pati

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
37
38
39
40
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48

14.363,41 m²

APROFITAMENT URBANÍSTIC
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
SALLERAS ISERN
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
FERRAN VIÑAS OMS
CABERO/MARTÍNEZ
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
DALMAU/VILADEVALL
DANÉS /BRUNSÓ
FERRAN VIÑAS OMS
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
APROFITAMENT URBANÍSTIC
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
PLANSON INVERS SL
PÈREZ/CAUMONS
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA
OPEN INMOPROM SL
OPEN INMOPROM SL
DALMAU/VILADEVALL
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,164
0,120
0,100
0,085
0,250
0,030
0,251
1
1
1
1
0,270
0,420
0,310
1
1
1
1
1
1
1
1

567,00 m²
404,04 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
262,50 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
413,25 m²
448,60 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
275,00 m²
1.104,51 m²
651,22 m²
1.757,64 m²
250,29 m²

214,81 m²
223,14 m²
234,11 m²
279,87 m²
419,29 m²
419,29 m²
159,38 m²
394,64 m²

567,00 m²
404,04 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
262,50 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
413,25 m²
448,60 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
275,00 m²
1.104,51 m²
651,22 m²
1.757,64 m²
250,29 m²
60,43 m²
44,22 m²
36,85 m²
31,32 m²
92,12 m²
11,05 m²
92,48 m²
383,87 m²
229,30 m²
204,72 m²
205,95 m²
56,45 m²
87,82 m²
64,82 m²
214,81 m²
223,14 m²
234,11 m²
279,87 m²
419,29 m²
419,29 m²
159,38 m²
394,64 m²

TOTAL APROFITAMENT PRIVAT

14.059,22 m²

14.059,22 m²

8.650,00 m²

2.260,00 m²

8.414,89 m²

10.910,00 m²

60 hab

1.895.111,55

345.145,02

460.900,44

2.701.157,01

2.701.157,01 €

100,00%

TOTAL ÀMBIT REPARCEL·LACIÓ

28.422,63 m²

14.059,22 m²

8.650,00 m²

2.260,00 m²

8.414,89 m²

10.910,00 m²

60 hab

1.895.111,55

345.145,02

460.900,44

2.701.157,01

2.701.157,01 €

100,00%

368,46 m²

383,87 m²
229,30 m²
204,72 m²
205,95 m²
209,09 m²

1.020,00 m²
210,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
210,00 m²
210,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
760,00 m²
570,00 m²
1.330,00 m²
190,00 m²

299,04 m²
157,00 m²
157,00 m²
157,00 m²
157,00 m²
167,50 m²
175,25 m²
175,25 m²
175,25 m²
175,25 m²
175,25 m²
308,25 m²
343,60 m²
175,00 m²
175,00 m²
175,00 m²
175,00 m²
175,00 m²
175,00 m²
180,00 m²
724,51 m²
366,22 m²
1.092,64 m²
155,29 m²
101,68 m²
74,40 m²
62,00 m²
52,70 m²
155,00 m²
18,60 m²
155,62 m²
620,00 m²

190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
51,30 m²
79,80 m²
58,90 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
210,00 m²
210,00 m²

134,30 m²
109,72 m²
110,95 m²
30,80 m²
47,92 m²
35,37 m²
119,81 m²
128,14 m²
139,11 m²
184,87 m²
314,29 m²
314,29 m²
159,38 m²
394,64 m²

1.020,00 m²
210,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
210,00 m²
210,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
760,00 m²
570,00 m²
1.330,00 m²
190,00 m²
101,68 m²
74,40 m²
62,00 m²
52,70 m²
155,00 m²
18,60 m²
155,62 m²
620,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
51,30 m²
79,80 m²
58,90 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
190,00 m²
210,00 m²
210,00 m²

7 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
4 hab
3 hab
7 hab
1 hab
0,66 hab
0,48 hab
0,40 hab
0,34 hab
1,00 hab
0,12 hab
1,00 hab
4 hab
1 hab
1 hab
1 hab
0,27 hab
0,42 hab
0,31 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab
1 hab

155.773,42
46.008,49
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
46.008,49
46.008,49
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
166.506,91
124.880,18
291.387,09
41.626,73

7.355,88
6.009,58
6.076,95
1.687,21
2.624,55
1.937,17
6.562,23
7.018,49
7.619,33
10.125,70
17.214,30
17.214,30
8.729,56
21.615,23

155.773,42
62.387,51
50.225,93
50.225,93
50.225,93
50.225,93
50.801,04
51.225,52
51.225,52
51.225,52
51.225,52
51.225,52
62.891,96
64.828,15
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.485,69
206.189,78
144.938,79
351.233,18
50.132,27
15.528,47
11.362,30
9.468,58
8.048,29
23.671,45
2.840,57
23.766,14
94.685,80
48.982,61
47.636,31
47.703,68
12.926,43
20.107,78
14.841,46
48.188,96
48.645,21
49.246,06
51.752,43
63.222,78
63.222,78
8.729,56
21.615,23

16.379,02
8.599,21
8.599,21
8.599,21
8.599,21
9.174,31
9.598,79
9.598,79
9.598,79
9.598,79
9.598,79
16.883,47
18.819,66
9.585,10
9.585,10
9.585,10
9.585,10
9.585,10
9.585,10
9.858,96
39.682,87
20.058,61
59.846,09
8.505,55
15.528,47
11.362,30
9.468,58
8.048,29
23.671,45
2.840,57
23.766,14
94.685,80

41.626,73
41.626,73
41.626,73
11.239,22
17.483,23
12.904,29
41.626,73
41.626,73
41.626,73
41.626,73
46.008,49
46.008,49

155.773,42 €
62.387,51 €
50.225,93 €
50.225,93 €
50.225,93 €
50.225,93 €
50.801,04 €
51.225,52 €
51.225,52 €
51.225,52 €
51.225,52 €
51.225,52 €
62.891,96 €
64.828,15 €
51.211,83 €
51.211,83 €
51.211,83 €
51.211,83 €
51.211,83 €
51.211,83 €
51.485,69 €
206.189,78 €
144.938,79 €
351.233,18 €
50.132,27 €
15.528,47 €
11.362,30 €
9.468,58 €
8.048,29 €
23.671,45 €
2.840,57 €
23.766,14 €
94.685,80 €
48.982,61 €
47.636,31 €
47.703,68 €
12.926,43 €
20.107,78 €
14.841,46 €
48.188,96 €
48.645,21 €
49.246,06 €
51.752,43 €
63.222,78 €
63.222,78 €
8.729,56 €
21.615,23 €

5,7669%
2,3097%
1,8594%
1,8594%
1,8594%
1,8594%
1,8807%
1,8964%
1,8964%
1,8964%
1,8964%
1,8964%
2,3283%
2,4000%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,9061%
7,6334%
5,3658%
13,0031%
1,8560%
0,5749%
0,4206%
0,3505%
0,2980%
0,8763%
0,1052%
0,8799%
3,5054%
1,8134%
1,7636%
1,7660%
0,4786%
0,7444%
0,5494%
1,7840%
1,8009%
1,8231%
1,9159%
2,3406%
2,3406%
0,3232%
0,8002%

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE NÙMERO 3
QUADRE DE DRETS ADJUDICATS I COMPENSACIONS PER PROPIETARIS.
FINQUES

APORTACIÓ

APORTACIO

PARTICIPACIO

VALOR

(%)

VALOR

APORTADES

(m2)

(%)

(%)

APORTATS

ADJUDICAT

ADJUDICATS

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE

1

2.000,00 m²

7,5712%

6,8141%

184.058,34 €

7,2491%

195.808,29 €

-11.749,95 €

7,9899%

CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL

2A

2.947,25 m²

11,1571%

10,0414%

271.232,98 €

10,7002%

289.029,17 €

-17.796,20 €

11,7938%
13,4068%

PROPIETARI

VALOR A
COMPENSAR

PARTICIPACIÓ
DESPESES
URBANTIZACIÓ

DANÉS /BRUNSÓ

2B

3.200,00 m²

12,1139%

10,9025%

294.493,35 €

12,1637%

328.559,84 €

-34.066,50 €

PLANSON INVERS SL

3A

135,53 m²

0,5131%

0,4618%

12.472,66 €

0,4786%

12.926,43 €

-453,77 €

0,5275%

ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ

3A

544,18 m²

2,0600%

1,8540%

50.080,02 €

1,8959%

51.211,83 €

-1.131,81 €

2,0897%
23,5677%

CABERO/MARTÍNEZ

3A-4-5

5.871,11 m²

22,2256%

20,0030%

540.312,94 €

21,3825%

577.574,19 €

-37.261,25 €

OPEN INMOPROM SL

3B

2.000,00 m²

7,5712%

6,8141%

184.058,34 €

3,5849%

96.834,18 €

87.224,17 €

3,9513%

SALLERAS ISERN

6

4.000,62 m²

15,1447%

13,6302%

368.173,38 €

13,7430%

371.220,43 €

-3.047,05 €

15,1475%
15,6003%

SALLERAS MARCÓ

7

3.883,44 m²

14,7011%

13,2310%

357.389,77 €

14,1538%

382.316,99 €

-24.927,22 €

FERRAN VIÑAS OMS

8

615,03 m²

2,3282%

2,0954%

56.600,70 €

1,9611%

52.972,85 €

3.627,85 €

2,1615%

PÈREZ/CAUMONS

9

203,71 m²

0,7712%

0,6940%

18.747,26 €

0,7444%

20.107,78 €

-1.360,52 €

0,8205%
0,6056%

MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA

10

152,15 m²

0,5760%

0,5184%

14.002,24 €

0,5494%

14.841,46 €

-839,22 €

DALMAU/VILADEVALL

11

862,98 m²

3,2669%

2,9402%

79.419,33 €

2,1211%

57.294,36 €

22.124,98 €

2,3379%

0,00 m²

0,0000%

10,0000%

270.115,70 €

9,2723%

250.459,22 €

19.656,48 €

0,0000%

26.415,99 m²

100,0000%

100,0000%

2.701.157,01 €

100,0000%

2.701.157,01 € -

APROFITAMENT URBANÍSTIC
TOTAL
Nota: Valors negatius en vermell a pagar

0,00 €

100,0000%

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE 5,1
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PER PARCEL.LES

PERCENTATGE
HABITATGES PER
PROPIETARIS DE
PARCEL·LA
LA PARCEL·LA

NÚMERO
PARCEL·LA

CLAU

ADJUDICATARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E
ELL
ELL
ELL
ELL
ELL
ST
PV
V

AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT

COEFICIENT
PARCEL·LA EN
SECTOR

7sP_PP_A1
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A2
5s_U_A3
5s_U_A3
5s_U_A6
5s_U_A6
5s_U_A6
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
7sP_PP_A5
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
5s_U_A4
8_A7
8_A7

TOTAL APROFITAMENT

PARTICIPACIÓ
VALOR ADJUDICAT
DESPESES SECTOR
PER PARCEL·LA
PER PARCEL·LA

IMPORT A
COMPENSAR PER
PARCEL·LA

IMPORT
INDEMNITZACIÓ
PER PARCEL·LA

DESPESES OBRES
URBANITZACIÓ PER
PARCEL·LA

TOTAL IVA
LIQUIDACIÓ
PROVISONAL PER
PARCEL·LA

TOTAL LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL PER
PARCEL·LA

1.094,10 m²
164,85 m²
1.311,99 m²
600,00 m²
258,00 m²
2.257,10 m²
51,31 m²
1.072,49 m²
7.553,57 m²

TOTAL SISTEMES PÚBLICS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
37
38
39
40
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48

SUPERFÍCIE
PARCEL·LA

14.363,41 m²
APROFITAMENT URBANÍSTIC
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
DANÉS /BRUNSÓ
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
SALLERAS ISERN
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
FERRAN VIÑAS OMS
CABERO/MARTÍNEZ
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
DALMAU/VILADEVALL
DANÉS /BRUNSÓ
FERRAN VIÑAS OMS
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
APROFITAMENT URBANÍSTIC
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
PLANSON INVERS SL
PÈREZ/CAUMONS
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA
OPEN INMOPROM SL
OPEN INMOPROM SL
DALMAU/VILADEVALL
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16%
12%
10%
9%
25%
3%
25%
100%
100%
100%
100%
27%
42%
31%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
3,00
7,00
1,00
4,00

5,7669%
2,3097%
1,8594%
1,8594%
1,8594%
1,8594%
1,8807%
1,8964%
1,8964%
1,8964%
1,8964%
1,8964%
2,3283%
2,4000%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,8959%
1,9061%
7,6334%
5,3658%
13,0031%
1,8560%
3,5054%

567,00 m²
404,04 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
252,00 m²
262,50 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
270,25 m²
413,25 m²
448,60 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
270,00 m²
275,00 m²
1104,51 m²
651,22 m²
1757,64 m²
250,29 m²
368,46 m²

155.773,42
62.387,51
50.225,93
50.225,93
50.225,93
50.225,93
50.801,04
51.225,52
51.225,52
51.225,52
51.225,52
51.225,52
62.891,96
64.828,15
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.211,83
51.485,69
206.189,78
144.938,79
351.233,18
50.132,27
94.685,80

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,5457%
2,0495%
2,0495%
2,0495%
2,0495%
2,0729%
2,0902%
2,0902%
2,0902%
2,0902%
2,0902%
2,5663%
2,6453%
2,0897%
2,0897%
2,0897%
2,0897%
2,0897%
2,0897%
2,1009%
8,4135%
5,9142%
14,3320%
2,0456%
3,8636%

-

4,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,5054%
1,8134%
1,7636%
1,7660%
1,7724%

383,87 m²
229,30 m²
204,72 m²
205,95 m²
209,09 m²

94.685,80
48.982,61
47.636,31
47.703,68
47.875,67

€
€
€
€
€

1,9987%
1,9438%
1,9465%
1,9536%

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,7840%
1,8009%
1,8231%
1,9159%
2,3406%
2,3406%
0,3232%
0,8002%

214,81 m²
223,14 m²
234,11 m²
279,87 m²
419,29 m²
419,29 m²
159,38 m²
394,64 m²

48.188,96
48.645,21
49.246,06
51.752,43
63.222,78
63.222,78
8.729,56
21.615,23

€
€
€
€
€
€
€
€

60,00

100,0000%

14.059,22 m²

2.701.157,01 €

€

-

12.225,37
3.841,34
3.092,53
3.092,53
5.207,64
5.207,64
5.267,27
3.304,73
3.304,73
3.304,73
3.304,73
3.304,73
4.057,37
4.182,28
1.131,81
3.153,23
3.153,23
5.309,86
5.309,86
5.309,86
3.089,52
1.692,45
1.189,69
22.900,55
3.433,32
2.327,61

-

7.431,11
2.939,32
2.858,53
2.862,57
2.653,51

1,9663%
1,9850%
2,0095%
2,1117%
2,5798%
2,5798%
0,3562%
0,8820%

-

43.406,60
43.817,57
19.017,02
3.338,72
4.078,71
4.078,71
71,65
1.409,32

100%

-

-

-

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

6,72
5,41
5,41
5,41
5,41
5,47
5,52
5,52
5,52
5,52
5,52
6,78
6,98
5,52
5,52
5,52
5,52
5,52
5,52
5,55
22,21
15,61
37,84
5,40
10,20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

41.746,11
33.608,29
33.608,29
33.608,29
33.608,29
33.993,11
34.277,15
34.277,15
34.277,15
34.277,15
34.277,15
42.083,66
43.379,25
34.267,99
34.267,99
34.267,99
34.267,99
34.267,99
34.267,99
34.451,24
137.970,26
96.984,65
235.024,91
33.545,62
63.358,26

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

12.225,37
45.594,17
36.706,22
36.706,22
38.821,34
38.821,34
39.265,86
37.587,40
37.587,40
37.587,40
37.587,40
37.587,40
46.147,81
47.568,51
35.405,32
37.426,74
37.426,74
39.583,37
39.583,37
39.583,37
37.546,31
139.684,92
98.189,95
257.963,30
30.117,70
65.696,07

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

8.765,27
7.056,60
7.056,60
7.056,60
7.056,60
7.137,40
7.197,04
7.197,04
7.197,04
7.197,04
7.197,04
8.836,15
9.108,18
7.195,12
7.195,12
7.195,12
7.195,12
7.195,12
7.195,12
7.233,60
28.969,09
20.363,50
49.347,29
7.043,45
13.303,09

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€ € € €

5,28
5,13
5,14
258,84

€
€
€
€
€

-

32.776,33
31.875,46
31.920,54
32.035,62

€
€
€
€
€

-

7.431,11
35.720,92
34.739,13
34.788,26
34.430,29

€
€
€
€
€

-

6.881,92
6.692,77
6.702,23
6.726,40

€
€
€
€
€

5,19
5,24
5,31
5,58
6,81
6,81
0,94
2,33

€
€
€
€
€
€
€
€

-

32.245,26
32.550,56
32.952,61
34.629,73
42.305,03
42.305,03
5.841,32
14.463,66

€
€
€
€
€
€
€
€

-

11.156,14
11.261,77
13.940,90
37.974,03
46.390,55
46.390,55
5.913,91
15.875,31

€
€
€
€
€
€
€
€

-

6.770,42
6.834,52
6.918,93
7.271,07
8.882,63
8.882,63
1.226,48
3.036,88

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00 €

-

0,00 € -

1.639.865,10 € -

1.639.865,10 € -

344.316,23 €

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
PLA DE MILLORA URBANA SECTOR PMU 3, SEGALERS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
18/08/2016
QUADRE NÙM. 5,2
RESUM COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PER PROPIETARIS.

PROPIETARI
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL
DANÉS /BRUNSÓ
PLANSON INVERS SL
ANA MARIA CABERO MARTÍNEZ
CABERO/MARTÍNEZ
OPEN INMOPROM SL
SALLERAS ISERN
SALLERAS MARCÓ
FERRAN VIÑAS OMS
PÈREZ/CAUMONS
MARIA ISABEL MAESTRE ECHEVARRIA
DALMAU/VILADEVALL
APROFITAMENT URBANÍSTIC
TOTAL PROPIETATS
Nota: Valors negatius en vermell a pagar

FINQUES
PARTICIPACIO
APORTADES
(%)
1
2A
2B
3A
3A
3A-4-5
3B
6
7
8
9
10
11

6,8141%
10,0414%
10,9025%
0,4618%
1,8540%
20,0030%
6,8141%
13,6302%
13,2310%
2,0954%
0,6940%
0,5184%
2,9402%
10,0000%
100,0000%

FINQUES
ADJUDICADES
30-37-38-39
11-12-13-25-26-(35)
14-15-16-27-28-29-(35)
(40)
24
17-18-19-20-21-22-23-(35)-44-45-46
41-42
31-32-(35)-47
33-(35)-48
34-(35)
(40)
(40)
43-(35)
10-36

ADJUDICACIÓ
VALOR A
(%)
COMPENSAR
7,2491%
10,7002%
12,1637%
0,4786%
1,8959%
21,3825%
3,5849%
13,7430%
14,1538%
1,9611%
0,7444%
0,5494%
2,1211%
9,2723%
100,0000% -

-11.749,95 €
-17.796,20 €
-34.066,50 €
-453,77 €
-1.131,81 €
-37.261,25 €
87.224,17 €
-3.047,05 €
-24.927,22 €
3.627,85 €
-1.360,52 €
-839,22 €
22.124,98 €
19.656,48 €
0,00 €

INDEMNITZACIÓ
CONTRIBUCIO
DESPESES
URBANITZACIO URBANITZACIÓ A COBRAR A PAGAR
7,9899%
11,7938%
13,4068%
0,5275%
2,0897%
23,5677%
3,9513%
15,1475%
15,6003%
2,1615%
0,8205%
0,6056%
2,3379%

-

131.023,57 €
193.401,59 €
219.853,23 €
8.649,62 €
34.267,99 €
386.479,22 €
64.795,82 €
248.399,22 €
255.824,40 €
35.446,36 €
13.454,96 €
9.931,04 €
38.338,07 €

100,0000%

- 1.639.865,10 €

264,00 €

264,00 €

LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL

LIQUIDACIÓ
IVA

-21,09 €
-31,14 €
-35,39 €
-1,39 €
-5,52 €
-62,22 €
-10,43 €
-39,99 €
-41,18 €
-5,71 €
-2,17 €
-1,60 €
-6,17 €

-142.794,62 €
-211.228,92 €
-253.955,12 €
-9.104,78 €
-35.405,32 €
-423.802,68 €
22.417,91 €
-251.486,26 €
-280.792,81 €
-31.824,22 €
-14.817,65 €
-10.507,86 €
-16.219,26 €
19.656,48 €

-27.510,52 €
-40.607,80 €
-46.161,75 €
-1.816,13 €
-7.195,12 €
-81.147,57 €
-13.604,93 €
-52.155,44 €
-53.714,47 €
-7.442,54 €
-2.825,09 €
-2.085,18 €
-8.049,70 €

-264,00 €

-1.639.865,10 €

-344.316,23 €

8. ANNEX II. JUSTIFICACIÓ DELS VALORS ECONÒMICS ADOPTATS
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1.ANNEX DE CÀCUL DELS VALORS DEL SÒL
Per al càlcul dels valors de l’aprofitament de la unitat reparcel·lable acudirem al previst al Reial
decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl,
que estableix les condicions detallades de la valoració en el seu article 27, Valoració del sòl en
règim d’equidistribució de beneficis i càrregues, segons el qual :
1. En l’execució d’actuacions de transformació urbanística en la qual els propietaris exerciten la facultat de
participar en règim d’equitativa distribució de beneficis i càrregues, i llevat d’existència d’acord específic
subscrit per la totalitat d’aquests amb la finalitat de ponderar les propietats afectades entre si o, si s’escau,
amb les aportacions del promotor de l’actuació o de l’Administració actuant, el sòl es taxa pel valor que els
correspondria acabada l’execució, en els termes que estableix l’article 22 d’aquest Reglament.
2. En cas que algun propietari no pugui exercitar la facultat de participar per causa de la insuficiència dels
drets aportats per rebre una parcel·la edificable resultant de l’actuació, el seu sòl es taxa pel valor que
estableix l’apartat anterior, descomptades les despeses d’urbanització no realitzades i incrementades en
la taxa lliure de risc i la prima de risc corresponents a les dites despeses, de conformitat amb l’apartat 3
de l’article 22 d’aquest Reglament.

A continuació es detallen els valors unitaris obtinguts en relació a aquesta normativa
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2. VALORS DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL PER A L’HABITATGE LLIURE
2.1. CÀLCUL DELS VALORS DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL
D’acord amb l’article 27 del Reglament de valoracions de la Llei de Sòl aprovat pel Decret
1492/2011, el valor del sòl en règim d’equidistribució de beneficis i càrregues, situació en la qual
es troba el polígon, s’obtindrà segons el previst a l’article 22 del propi reglament per a la valoració
en situació de sòl urbanitzat no edificat aplicant a l’edificabilitat de referència determinada segons
àmbit espaial homogeni, el valor de repercussió del sòl segons l’ús corresponent, d’acord amb la
següent expressió:
VS= ∑ Ei x VRSi
Els valors de repercussió de cadascun dels usos considerats als que fa referència l’apartat
anterior es determinaran pel mètode residual estàtic d’acord amb la següent expressió:
VRS = [ Vv / K ] – VC
On:
VS: valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros per metre quadrat de sòl
Ei: edificabilitat corresponent a cadascun dels usos considerats , en metres quadrats edificables per
metres quadrats de sòl
VRS: valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat.
Vv: valor en venda del metre quadrat d’edificació d’ús considerat pel producte immobiliari acabat,
calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per metre
quadrat edificable.
K : coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les financeres, gestió i
promoció , així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària
necessària per la materialització de l’edificabilitat.
Vc valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de
sumar totes les despeses d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici
industrial del constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els honoraris
professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries per la
construcció de l’immoble.

2.2. VALORS DE VENDA
El reglament valora el sòl urbà no edificat pel mètode residual estàtic. Amb aquesta finalitat es
realitza un estudi de mercat de sostre residencial lliure del municipi de Bellcaire d’Empordà que
recull mostres amb característiques similars o assimilables a les tindran els nous habitatges a
construir al sector.
Així, consultant les diferents ofertes publicades en la web dels principals operadors de la zona,
s’han trobat 13 mostres que poden servir de referència per formular la valoració de l’àmbit objecte
de la reparcel·lació. De les mostres obtingudes s’han descartat les més extremes per tal d’obtenir
una relació de nou mostres que donen el promig del valor de l’oferta immobiliària al municipi. Cal
fer notar l’escassetat de mostres d’habitatge de nova construcció per la qual cosa ha calgut
prendre en consideració algunes mostres d’habitatges de recent construcció que presenten un
molt bon estat de conservació; per això, ha calgut aplicar una certa correcció per poder assimilarlos als habitatges d’obra nova.
El següent quadre mostra el detall de les referències localitzades amb l’objecte de trobar el valor
de repercussió de l’habitatge lliure del sector.
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Font

Nº
mostra

Localitat

CEIGRUP
Idealista
Habitaclia
Habitaclia
Idealista
Habitaclia
CEIGRUP
Idealista
Habitaclia
Habitaclia
Fotocasa
Fotocasa
Fotocasa

2
3
6
7
4
8
1
5
9
10
12
13
11

Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà
Bellcaire Empordà

Sup.
Construïda
(m²)
209.00
235.00
318.00
405.00
270.00
356.00
125.00
266.00
190.00
198.00
70.00
100.00
107.00

Preu (€)

Preu/m²st oferta
(€/m²)

Preu/m²st corregit a
nou (€/m²)

235 500.00
420 000.00
650 000.00
875 000.00
495 000.00
825 000.00
249 000.00
550 000.00
400 000.00
420 000.00
160 000.00
230 000.00
290 000.00

1 126.79 €/m²sc
1 787.23 €/m²sc
2 044.03 €/m²sc
2 160.49 €/m²sc
1 833.33 €/m²sc
2 317.42 €/m²sc
1 992.00 €/m²sc
2 067.67 €/m²sc
2 105.26 €/m²sc
2 121.21 €/m²sc
2 285.71 €/m²sc
2 300.00 €/m²sc
2 710.28 €/m²sc

1 295.81 €/m²sc
1 787.23 €/m²sc
2 044.03 €/m²sc
2 160.49 €/m²sc
2 108.33 €/m²sc
2 317.42 €/m²sc
2 290.80 €/m²sc
2 377.82 €/m²sc
2 421.05 €/m²sc
2 439.39 €/m²sc
2 628.57 €/m²sc
2 645.00 €/m²sc
3 116.82 €/m²sc

Eliminades les dues mostres més extremes, ens quedem amb un total de nou mostres la mitjana
de les quals ens dona el valor de referència a considerar en la valoració
Mostra
6
7
4
8
1
5
9
10
12
Mitjana

Valor unitari
2 044.03 €/m²sc
2 160.49 €/m²sc
2 108.33 €/m²sc
2 317.42 €/m²sc
2 290.80 €/m²sc
2 377.82 €/m²sc
2 421.05 €/m²sc
2 439.39 €/m²sc
2 628.57 €/m²sc
2.309,77 €/m²sc

2.3. VALOR DEL COEFICIENT K
El reglament de valoració fixa com a caràcter general un valor de k= 1,40, no obstant aquest
coeficient pot ser augmentat o reduït en funció, entre altres, de la dinàmica immobiliària, tot i que
la variació del valor K no podrà ser mai superior a 1,50 ni tampoc inferior a 1,20. A efectes de la
present valoració es manté el coeficient amb caràcter general.

2.4. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ - [VC]
Per a la valoració de les despeses de construcció prenem com a referència les dades del Boletín
Econòmico de la Construcción, BEC 306, de segon trimestres de 2016, corregides per a la
província de Girona amb la disminució del 8% tal com preveu el propi BEC.
Valor de construcció:
Seguretat i salut, honoraris i permisos +15,7%
Correcció província de Girona -8%
Total despeses construcció:

1 344.13 €/m² construït
211.03 €/m² construït
-124.41 €/m² construït
1 430.75 €/m² construït

2.5. VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL PER A L’HABITATGE LLIURE [VRS]
Aplicació dels paràmetres obtinguts a la fórmula del mètode residual estàtic fixat a l’article 22 del
RLV
VRS = [ Vv / k] – Vc
VRS = [2.309,77 €/m²sc / 1,40] – 1.430,75 €/m²sc
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VRS =219,09 €/m² superfície construïda
El valor obtingut fa referència al valor de repercussió per sostre. Per a la translació de la
repercussió al sòl de les diferents parcel·les, cal aplicar al valor obtingut els coeficients
d’edificabilitat corresponents a les diferents parcel·les de la unitat, edificabilitats que varien entre
0,50 i 0,93 amb una mitja de 0,72. Aquesta circumstància es justifica atès que no hi ha una
correlació directa entre la parcel·la i l’edificabilitat possible ateses les condicions d’edificació
fixades en el projecte d’ordenació detallada del PMU. Es per això, que les valoracions de les
parcel·les es realitzen en funció de la seva edificabilitat sense perjudici de la quantificació de
l’increment de valor que suposa la superfície de la parcel·la, un increment de valor que es
considera en una proporció del 25% del valor de la construcció per la qual cosa s’estableix un
valor de l’espai lliure de
VRS =54,77 €/m² superfície espai lliure
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3. VALORS DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL PER A L’HABITATGE PROTEGIT
3.1. CÀLCUL DELS VALORS DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL
D’acord amb l’article 27 del Reglament de valoracions de la Llei de Sòl aprovat pel Decret
1492/2011, el valor del sòl en règim d’equidistribució de beneficis i càrregues, situació en la qual
es troba el polígon, s’obtindrà segons el previst a l’article 22 del propi reglament per a la valoració
en situació de sòl urbanitzat no edificat aplicant a l’edificabilitat de referència determinada segons
àmbit espaial homogeni, el valor de repercussió del sòl segons l’ús corresponent, d’acord amb la
següent expressió:
VS= ∑ Ei x VRSi
Els valors de repercussió de cadascun dels usos considerats als que fa referència l’apartat
anterior es determinaran pel mètode residual estàtic d’acord amb la següent expressió:
VRS = [ Vv / K ] – VC
On:
VS: valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros per metre quadrat de sòl
Ei: edificabilitat corresponent a cadascun dels usos considerats , en metres quadrats edificables per
metres quadrats de sòl
VRS: valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat.
Vv: valor en venda del metre quadrat d’edificació d’ús considerat pel producte immobiliari acabat,
calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per metre
quadrat edificable.
K : coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les financeres, gestió i
promoció , així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària
necessària per la materialització de l’edificabilitat.
Vc valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de
sumar totes les despeses d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici
industrial del constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els honoraris
professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries per la
construcció de l’immoble.

3.2. VALOR DE VENDA DEL SÒL PER A L’HABITATGE PROTEGIT [VV]
El reglament valora el sòl urbà no edificat pel mètode residual estàtic. Amb aquesta finalitat es
realitza un estudi de mercat sobre els valors de venda de l’habitatge protegit del municipi de
Bellcaire d’Empordà que reculli mostres amb característiques similars o assimilables a les tindran
els nous habitatges a construir al sector.
Per a l’obtenció de valors de venda de l’habitatge protegit no ha estat possible trobar mostres al
municipi de Bellcaire d’Empordà ni a altres municipis de característiques assimilables per la qual
cosa ha calgut acudir en primer lloc als valors que es coneixen en el marcat provincial.
En aquest sentit, la referència que ofereix la web temàtica www.tematicas.org que aporta dades
extretes del Ministerio de Fomento sobre dades de transmissions reals efectuades, actualitzada al
primer trimestre de 2016, ens dona un valor de venda justificat de 1.095,83 €/m².
Alternativament, pot obtenir-se el valor residual del sòl destinat a habitatge social a partir de les
referència dels preus de venda màxims que ens dona la normativa sobre habitatge protegit,
segons la qual en resulten els següents valors màxims de venda autoritzats per al municipi de
Bellcaire d’Empordà.
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TIPOLOGIA HABITATGE PROTEGIT

SOSTRE ÚTIL
€/m²su

Habitatge protegit en RE
Habitatge protegit en RG
Habitatge protegit en règim RC
Habitatge protegit en règim RCC

1 307.55
1 394.72
1 773.82
2 100.00

Segons
legislació
vigent en
zona C

RÀTIO
SU/SC

SOSTRE CONSTRUIT
€/m²sc

0.80
0.80
0.80
0.80

1111.42
1185.51
1419.06
1785.00

3.3. VALOR DEL COEFICIENT K
El reglament de valoració fixa com a caràcter general un valor de k = 1.40, no obstant aquest
coeficient pot ser augmentat o reduït en funció, entre altres, de la dinàmica immobiliària, tot i que
la variació del valor K no podrà ser mai superior a 1,50 ni tampoc inferior a 1,20. A efectes de la
present valoració es manté el coeficient amb caràcter general.

3.4. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ - [VC]
Per a la valoració de les despeses de construcció prenem com a referència les dades del Boletín
Econòmico de la Construcción, BEC 306, de segon trimestres de 2016, corregides per a la
província de Girona amb la disminució del 8% tal com preveu el propi BEC.
Valor de construcció social:
Seguretat i salut, honoraris i permisos 11,5%
Correcció província de Girona -8%
Total despeses construcció:

839.24 €/m² construït
96.51 €/m² construït
-74.86 €/m² construït
860.89 €/m² construït

3.5. VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL PER A L’HABITATGE PROTEGIT [VRS]
Per a l’obtenció del valor de repercussió d’aquest sòl per a habitatges protegits, cal tenir present
les dificultats aparegudes en la troba de mostres de referència i les diferents opcions explorades
amb l’objecte de trobar un valor justificable de repercussió per fer poder introduir en la valoració
de distribució de càrregues i beneficis del sector.
Així, tenim tres opcions de les quals es descarten les dues primeries pels arguments que es
concreten fins a prendre com bona la tercera opció.
En el primer cas considerat, quan apliquem el valor 1 095.83 €/m², obtingut de mostres de vendes
justificades segons el Ministerio de Fomento, a la fórmula VRS = [ Vv / K ] – VC considerant la K =
1,4 i prenent el valor de construcció segons les dades del Boletín Econòmico de la Construcción,
BEC 306 de segon trimestre de 2016 corregides per a la província de Girona amb la disminució
del 8% tal com preveu el propi BEC, VC=860.89, obtenim un valor de repercussió del sostre de 105,15 €/m²sc, un valor negatiu que no podem considerar en la reparcel·lació atès que no es pot
justificar un valor nul per al sòl que es destini a la construcció d’habitatges de protecció oficial en la
comptabilització de l’aprofitament urbanístic a equidistribuir.
En el cas d’aplicar el valor 1.419,06 €/m², obtingut com a màxim a partir de les referències legals
per a poblacions compreses en la zona C, a la fórmula VRS = [ Vv / K ] – VC, i considerant la
K=1,4 i el valors de construcció segons les dades del Boletín Econòmico de la Construcción BEC
306 de segon trimestre de 2016, corregides per a la província de Girona amb la disminució del
8% tal com preveu el propi BEC, VC=860,89, tenim un valors de repercussió de la construcció
152,72 €/m²sc.
D’acord amb aquestes justificacions, en aplicació del mètode residual estàtic previst a l’article 22
del RLV, tenim:
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VRS = [ Vv / k ] – Vc
VRS = [1.419,06 €/m²sc / 1,40] – 860,89 €/m²sc
VRS = 152,72 €/m² superfície construïda habitatge protegit
El valor obtingut fa referència al valor de repercussió per sostre. Per a la translació de la
repercussió al sòl de les diferents parcel·les, cal aplicar al valor obtingut els coeficients
d’edificabilitat corresponents a les diferents parcel·les de la unitat, edificabilitats que varien entre
1,62 i 1,80 amb una mitja de 1,70. Aquesta circumstància es justifica atès que no hi ha una
correlació directa entre la finca i l’edificabilitat possible ateses les condicions d’edificació fixades
en el projecte d’ordenació del PMU. Es per això que les valoracions de les parcel·les es realitzen
en funció de la seva edificabilitat.
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4. VALORS INDEMNITZACIÓ PER A APROFITAMENTS NO ADJUDICATS
4.1. MARC LEGAL
D’acord amb el previst a l’article 22.3 del RLV en relació al que disposa l’article 27 del RLU pel que
fa a la valoració dels aprofitaments de propietaris que no pugui exercitar la facultat de participar
per causa de la insuficiència dels drets aportats per rebre una parcel·la edificable resultant de
l’actuació, el seu sòl es taxarà pel valor que estableix l’apartat 22.2 del RLV, descomptades les
despeses d’urbanització no realitzades i incrementades en la taxa lliure de risc i la prima de risc
corresponents a les dites despeses, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 22 del RLV segons
la següent fórmula:
VSo = VS - G (1 + TLR + PR)
En què:
VSo =
VS =
G=
TLR =
PR =

Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en euros.
Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros.
Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en
euros
Taxa lliure de risc en tant per u.
Prima de risc en tant per u.

La taxa lliure de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció en aquest Reglament, és
l’última referència publicada pel Banc d’Espanya del rendiment intern al mercat secundari del
deute públic de termini entre dos i sis anys.
Quant a la prima de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció en aquest Reglament,
es fixa en funció dels usos i tipologies corresponents atribuïts per l’ordenació urbanística,
prenent com a referència els percentatges que estableix el quadre de l’annex IV d’aquest
Reglament en funció del tipus d’immoble sense que pugui ser superior al percentatge que es
determini per al coeficient corrector K que estableix l’apartat 2 anterior, inclosa la mateixa prima
de risc com a sumand de la totalitat de les despeses generals.
L’apli cació del mètode residual que estableixen els apartats anteriors no considera altres paràmetres
econòmics que els que es puguin deduir de la situació en el moment de la taxació. En cap cas
es consideren les expectatives de plusvàlues o alteracions de valor que es puguin produir en el
futur.

4.2. QUANTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES
Per a l’obtenció del valor VS, s’ha considerat la totalitat l’edificabilitat de referència determinada
segons àmbit espaial homogeni, considerant els sòl destinat a habitatge lliure, el sòl destinat a
habitatge protegits i el sòl destinat a espai lliure d’ús privatiu de l’àmbit segons els valors obtinguts
en els apartat precedents d’acord amb l’expressió VS= ∑ Ei x VRSi on VRS = [ Vv / K ] – VC.
TIPUS APROFITAMENT
Sostre residencial social
sostre residencial lliure
Sòl jardí privat

SUPERFÍCIE SOSTRE/SÒL
10.00%
90.00%
226.00 m²st
2 034.00 m²st
865.00 m²st
7 785.00 m²st
841.49 m²sl
7 573.40 m²sl

VALOR UNITARI
152.72 €/m²
219.09 €/m²
54.77 €/m²

TOTAL SECTOR

VALOR VENDA SOLAR
10.00%
90.00%
34 515 €
310 631 €
189 511 €
1 705 600 €
46 090 €
414 810 €
270 116 €
2 431 041 €
2 701 157 €

D’acord amb aquestes dades el valor de l’aprofitament privat que correspon als propietaris del
sector en aplicació dels valors de repercussió i despeses justificades en els apartats precedents
és de 2.701.157 €

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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La TLR (Taxa lliure de risc en tant per u), als efectes de determinar el benefici de la promoció que
es valora, correspon a l’última referència publicada pel Banc d’Espanya del rendiment intern al
mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys que es concreta en 0,306 %

Pel que fa la prima lliure de risc PLR, es fixa en funció dels usos i tipologies que corresponen al
residencial lliure i protegit, amb destinació al mercat de primera residència 8% i de segona
residència 12% per igual ateses les característiques de la població on ens trobem on coincideixen
ambdós mercats, la qual cosa ens dona una PLR del 10%. Els valors es prenen en funció del
previst al quadre de l’annex IV del RLV.

PONDERACIÓ PLR
Habitatge primari
Habitatge secundari
Total

5 455.00 m²st
5 455.00 m²st
10 910.00 m²st

50.00%
50.00%

8.00%
12.00%
PLR

4.00%
6.00%
10.00%

Les despeses d’urbanització corresponent a les justificades en el projecte d’urbanització i quadre
de detall de les despeses de gestió i sumen un total de 1.639.865,10 € a efectes del compte de
liquidació provisional per a la tramitació d’aquest projecte de reparcel·lació.
Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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4.3. VALOR UNITARI DE INDEMNITZACIÓ PER NO PARTICIPACIÓ
Així, el valor unitari d’indemnització per als algun propietaris no puguin exercitar la facultat de
participar per causa de la insuficiència dels drets aportats per rebre una parcel·la edificable
resultant de l’actuació, el seu sòl es taxa pel valor corresponent a la fórmula:
VSo = VS - G (1 + TLR + PR)
VSo = 2.701.157 € - 1 639 865,10 € ( 1 + 0,00306 + 0,10 )
VSo total = 892.287,41€
VSo unitari = 8.922,8741 €

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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5. RELACIÓ DE DADES I MOSTRES EMPRADES PER A L’OBTENCIÓ DELS VALORS CITATS

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Casa en venda a Bellcaire d'Emporda
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Llisca la pantalla per veure més fotos 

Resum
Referència:
Població:

10167
Bellcaire d'Emporda

Preu:
Tipus d'immueble:

249.000 €
Casa

Estat:

VENDA

Superfície construïda:

125 m2

Habitacions:

3

Banys:

2

Quali⸀猀cació energètica:

Descripció de la propietat
R10167 Casa seminova i completament equipada a la venda. Consta de menjador, cuina, lavabo, 3 dormitoris, 2 banys i
garatge. Calefacció a gas.

Característiques


Parking



Calefacció



Moblat



Terrassa



Habitació Suite

Mapa

(https://maps.google.com/maps?ll=42.083187,3.09352&z=16&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=apiv3)
Informar de un error de Maps (https://www.google.com/maps/@42.083187,3.09352,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
Datos de mapas ©2016 Google, Inst. Geogr. Nacional

Sol·licitar més informació:
O⸀猀cina del producte (TORROELLA)
Telèfon:

(34) 972 75 89 25

Email:

vendes@torrent-api.com (mailto:vendes@torrent-api.com)

Nom complert:*

Email:*

Telèfon:

Missatge:*

*He llegit i accepto les condicions de privacitat (/politica-privacitat?Idioma=ca)

No sóc un robot
reCAPTCHA
Privadesa - Condicions

Enviar missatge

Cerca d'immobles

Referencia
 VENDA



Tipus d'immoble



Població



Zona
0€

Cercar

Propietats Destacades

(/en-venda/house-verges-146)

Verges

(/en-venda/house-verges-146)

395.000 €


1.000.000 € o més

(/en-venda/house-pals-sa-punta-22)

Pals

(/en-venda/house-pals-sa-punta-22)
Sa Punta

425.000 €

(/en-venda/house-lestartit-santa-caterina-60)

L'Estartit

(/en-venda/house-lestartit-santa-caterina-60)
Santa Caterina

125.000 €
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Casa o chalet en venta en Bellcaire d'Empordá


972 932 547

Casa o chalet en venta en
Bellcaire d'Empordá

Profesional - INMOBILIARIA ALOISI
Ref.: 03039

Inmobiliaria Aloisi

420.000 € 235 m² 2 hab.
 www.idealista.com/hipotecas/

 www.idealista.com/hipotecas/
DE LA playa Edif. Els Redors s/n Pals 17256

Comentario del anunciante
Disponible en: Español Catalá English
Français Deutsch
"Superf. 235 m², 2 habitaciones ( 1 suite, 1
doble), 2 baños, 1 aseo, calefacción Gas
ciudad, vidrios dobles, chimenea, Soleada y
luminosa casa empordanesa de piedra en el
casco antiguo de Bellcaire (Baix Empordà),
junto al castillo. Todos los acabados de
máxima calidad y diseño.."

Precio
420.000 eur 1.787 eur/m²
www.idealista.com/hipotecas/
www.idealista.com/hipotecas/

Recibir aviso si baja de precio

¿Quieres saber si está caro o barato?
Comprar estimación de precio

Características básicas
https://www.idealista.com/inmueble/847937/?xtor=AL141[mashup][mitula_mitula.com][intext][130003553][campaing]|[house_sale_girona][847937]&so…
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Casa o chalet en venta en Bellcaire d'Empordá

Casa o chalet
235 m² construidos
2 habitaciones
3 wc
Segunda mano/buen estado

Edificio
Certificación energética: no indicado

Estadísticas

Anuncio actualizado el 1 de agosto
Ver número de visitas y contactos de este anuncio

https://www.idealista.com/inmueble/847937/?xtor=AL141[mashup][mitula_mitula.com][intext][130003553][campaing]|[house_sale_girona][847937]&so…
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Casa o chalet independiente en venta en Bellcaire d'Empordá


932 931 658

Casa o chalet independiente en
venta en Bellcaire d'Empordá

Profesional - RUSTIC CORNER
Ref.: 02236

Rustic corner

495.000 € 270 m² 4 hab.
 www.idealista.com/hipotecas/

 www.idealista.com/hipotecas/
Doctor Roux 83 Barcelona 08017

Comentario del anunciante
Disponible en: Español Catalá English
Français Deutsch русский 华语
"Casa en venta en Baix Empordà Superficie
Parcela: 1.100 m² aprox. Superficie Casa: 270
m² aprox. Distribuida: Planta Baja: Gran
entrada, aseo de cortesía, cocina office,
comedor, sala de estar con chimenea,
distribuidor/despacho con acceso a planta
superior. 2 habitaciones dobles, 1 baño
completo con ducha y bañera. Zona de aguas
y garage. Planta Primera: Habitación principal
tipo suite con baño completo (bañera y
ducha), 1 habitación doble. Observaciones:
Casa bien conservada, con vistas desp...

Precio
495.000 eur 1.833 eur/m²
www.idealista.com/hipotecas/
www.idealista.com/hipotecas/

Recibir aviso si baja de precio

¿Quieres saber si está caro o barato?
https://www.idealista.com/inmueble/33451192/?xtor=AL141[mashup][mitula_mitula.com][intext][130007706][campaing]|[house_sale_girona][33451192…
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Casa o chalet independiente en venta en Bellcaire d'Empordá

Comprar estimación de precio

Características básicas
Casa o chalet independiente
270 m² construidos
4 habitaciones
3 wc
Parcela de 1.100 m²
Terraza
Plaza de garaje incluida en el precio
Segunda mano/buen estado

Edificio
Certificación energética:  (119 kWh/m² año)

Equipamiento
Aire acondicionado
Piscina
Jardín

Estadísticas
Anuncio actualizado el 27 de mayo
Ver número de visitas y contactos de este anuncio

https://www.idealista.com/inmueble/33451192/?xtor=AL141[mashup][mitula_mitula.com][intext][130007706][campaing]|[house_sale_girona][33451192…
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Casa o chalet independiente en venta en Rajaret, Bellcaire d'Empordá


972 935 719

Casa o chalet independiente en
venta en Rajaret, Bellcaire
d'Empordá
550.000 € 266 m² 4 hab.
 www.idealista.com/hipotecas/

 www.idealista.com/hipotecas/

Profesional - natalia
Ref.: 2320

Mas i casas finques i serveis

Avinguda Ave Maria 38 L'Escala 17130

Comentario del anunciante
Disponible en: Español
"Casa de reciente construcción con piscina
privada.
Situada a pocos metros del centro de L’Escala,
los comercios, las escuelas y las playas.
La planta baja consta de recibidor, salón
comedor con salida a una terraza, aseo, cocina
independiente con salida al jardín y la piscina
y garaje.
La planta piso consta de 3 habitaciones, baño
completo y terraza.
La casa dispone de calefacción central, cierres
con doble cristal y algunas estancias con aire
acondicionado."

Precio
550.000 eur 2.068 eur/m²
www.idealista.com/hipotecas/
www.idealista.com/hipotecas/

Recibir aviso si baja de precio

https://www.idealista.com/inmueble/29772555/?xtor=AL141[mashup][mitula_mitula.com][intext][130043692][campaing]|[house_sale_girona][2977255…
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Casa o chalet independiente en venta en Rajaret, Bellcaire d'Empordá

¿Quieres saber si está caro o barato?
Comprar estimación de precio

Características básicas
Casa o chalet independiente
2 plantas
266 m² construidos
4 habitaciones
2 wc
Parcela de 1.005 m²
Terraza
Plaza de garaje incluida en el precio
Segunda mano/buen estado
Armarios empotrados
Trastero

Edificio
Certificación energética: en trámite

Estadísticas
Equipamiento
Aire acondicionado
Piscina
Jardín
Anuncio actualizado el 24 de abril
Ver número de visitas y contactos de este anuncio

https://www.idealista.com/inmueble/29772555/?xtor=AL141[mashup][mitula_mitula.com][intext][130043692][campaing]|[house_sale_girona][2977255…
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Casa por 650.000€ en Carrer moli rehabilitada a estrenar,terraza en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Casa en Carrer Moli rehabilitada a estrenar,terraza en Bellcaire d´Empordà
Carrer Moli, 9
318 m2
3 habitaciones
650.000 €

4 baños

2.044 €/m2

http://www.habitaclia.com/comprarcasacarrer_moli_9_rehabilitada_a_estrenar_terrazabellcaire_d_empordai4176002239837.htm

1/4

Rehabilitada a estrenar,terraza
Construida en 1920, está situada haciendo esquina con las calles Molí 9 y la calle Segalars, justo en medio del pueblo, junto al Canal del Reg
que atraviesa el núcleo urbano.

REHABILITADA A ESTRENAR con materiales y acabados de gran calidad y diseño.

Tiene las siguientes características:

Accedes a la planta baja de la vivienda por un porche situado en la calle Molí. Este espacio intermedio te conduce a una sala que hace a la vez
de entrada, y donde encuentras la escalera que lleva a las plantas superiores. Esta luminosa sala se abre al patio interior con salida directa a
la calle Segalars, y queda protegida por un espacioso porche cubierto con vigas de madera. A continuación, un espacio diáfano puede ampliar
esta sala o bien cerrarse y convertirse en una habitación polivalente, dormitorio doble, estudio, sala de juegos… Junto a la escalera interior, se
ubica un baño de cortesía para servicio de esta planta y del jardín exterior. Completa el programa de la planta baja un garaje con puerta
motorizada y entrada desde la calle Molí.

En la planta primera, con impresionantes techos de vigas de madera originales, hay una gran sala de estar con chimenea donde destaca el
pavimento hidráulico recuperado, y desde la que a través de dos grandes vidrieras se abre a la galería porticada que da a la calle Molí,
llenando la estancia de luz. Desde esta sala accedes a la cocinaoffice con vistas al jardín y al Rec. Alineados con ella, se sitúan los servicios,
a un lado el lavadero y al otro el baño de cortesía.

En la planta segunda bajo unos magníficos techos de vigas de madera y ladrillos cerámicos, una sala te abre paso a la habitación principal 
con baño y vestidor y acceso a una pequeña terraza. Dos habitaciones dobles adicionales y un baño, completan el programa de esta planta.

Esta casa en venta está proyectada siguiendo diversos criterios de sostenibilidad. Cubiertas y los suelos con aislamiento térmico, nuevas
ventanas y balconeras con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo, placas solares para la contribución de agua caliente,
e iluminación Led.

Actualmente estamos finalizando su rehabilitación.

La casa tiene un total de 264 m2, 6 m2 de porche de entrada; 48 m2 de patiojardín y porche de planta baja; 16m2 de porche en la planta
primera, y 11 m2 de terraza en la segunda. Dispone por tanto de 3 porches, patio y terraza.

Distribución
Superficie: 318m2
Terraza: 11m2
3 habitaciones
4 baños
Cocina office: Sí
Estado cocina: A estrenar
Buhardilla: No
Lavadero: Sí

Características generales
Amueblado: No
Aire acondicionado: Sí
Calefacción: Sí
Chimenea: Sí
Piscina particular: No

19/8/2016
Piscina
particular: No

Casa por 650.000€ en Carrer moli rehabilitada a estrenar,terraza en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Parking: Sí
Número de planta: 3
Año de construcción: 1920
Vistas al mar: No
Vistas a la montaña: Sí
Calificación energética: En trámite

¿Has visto algún error en este anuncio? Reportar error

http://www.habitaclia.com/comprarcasacarrer_moli_9_rehabilitada_a_estrenar_terrazabellcaire_d_empordai4176002239837.htm
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Ubicación
 Carrer Moli, 9

habitaclia.com no se responsabiliza de los errores que la información mostrada en este mapa pueda contener. El usuario será el
responsable del uso que dé a dicha información.

€/m2 en Baix Empordà
Precio del anuncio

€/m2 comarca

€/m2 del anuncio

650.000 €

2.544 €/m

2.044 €/m2

2

20% más barato que la media*

* En el precio del inmueble influyen muchos factores que pueden explicar las variaciones respecto del precio
medio: la ubicación dentro de la población, su orientación, el estado de conservación, las calidades constructivas,
los equipamientos, ...

19/8/2016

Casa por 875.000€ en Carrer nord a estrenar. con jardín y picina. en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Casa en Carrer Nord a estrenar. con jardín y picina. en Bellcaire d´Empordà
Carrer Nord, 1
405 m2
4 habitaciones
875.000 €

4 baños

2.160 €/m2

A estrenar. Con jardín y picina.
Construida en 1800, y está situada en una inmejorable zona, haciendo esquina con las calles Sant Joan y la calle Orient, en el centro del
pueblo. Para disfrutar de la tranquilidad, las maravillosas vistas de L´ Empordà, y las mejores playas de la Costa Brava.

La casa dispone de 4 dormitorios ( uno de ellos tipo suite con vestidor ), 4 baños, sala de entrada, sala de estar con chimenea, cocina,
comedor, terraza, galería, porche, lavadero y cuarto de instalaciones, bodega  con bota, chimenea y horno de leña  y un espectacular jardín
de 143 m2 con piscina, y también de garaje.

Esta casa en venta está proyectada siguiendo diversos criterios de sostenibilidad. Cubiertas y los suelos con aislamiento térmico, nuevas
ventanas y balconeras con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo, e iluminación Led.

La casa dispone de 405 m2 de superficie construida, distribuidos en planta baja y planta piso, y de 143 m2 de jardín con piscina y 55 m2 de
jardín exterior  entrada.

El pueblo de Bellcaire d’Empordà, comarca del Baix Empordà, se encuentra a tan sólo 7 kilómetros de las playas de la localidad de L’Escala, 9
kilómetros de Empúries y a 50 kilómetros de la frontera francesa.

En el centro del pueblo dispones de tiendas para la compra de productos indispensables, como carnicería, panadería, tienda de comestibles,
supermercado, quiosco de prensa, farmacia, estanco, y también de varios bares y restaurantes.

Distribución

http://www.habitaclia.com/comprarcasacarrer_nord_1_a_estrenar_con_jardin_y_picinabellcaire_d_empordai4176002242086.htm
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Distribución
Superficie: 405m2
Terraza: 143m2
Jardín: 143m2
4 habitaciones
4 baños
Despacho: No
Cocina office: Sí
Estado cocina: A estrenar
Lavadero: Sí

Características generales
Amueblado: No
Aire acondicionado: Sí
Calefacción: Sí
Chimenea: Sí
Piscina particular: Sí
Parking: Sí
Número de planta: 2
Año de construcción: 1800
Vistas al mar: No
Vistas a la montaña: Sí
Calificación energética: En trámite

¿Has visto algún error en este anuncio? Reportar error

19/8/2016

Casa por 875.000€ en Carrer nord a estrenar. con jardín y picina. en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Ubicación
 Carrer Nord, 1

habitaclia.com no se responsabiliza de los errores que la información mostrada en este mapa pueda contener. El usuario será el
responsable del uso que dé a dicha información.

€/m2 en Baix Empordà
Precio del anuncio

€/m2 comarca

€/m2 del anuncio

875.000 €

2.544 €/m

2.160 €/m2

2

15% más barato que la media*

* En el precio del inmueble influyen muchos factores que pueden explicar las variaciones respecto del precio
medio: la ubicación dentro de la población, su orientación, el estado de conservación, las calidades constructivas,
los equipamientos, ...

http://www.habitaclia.com/comprarcasacarrer_nord_1_a_estrenar_con_jardin_y_picinabellcaire_d_empordai4176002242086.htm
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Casa por 825.000€ en Carrer nord a estrenar. con jardín y picina. en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Casa en Carrer Nord a estrenar. con jardín y picina. en Bellcaire d´Empordà
Carrer Nord, 3
356 m2
4 habitaciones
825.000 €

3 baños

2.317 €/m2

A estrenar. Con jardín y picina.
Construida en 1800, y está situada en una inmejorable zona, haciendo esquina con las calles Sant Joan y la calle Orient, en el centro del
pueblo. Para disfrutar de la tranquilidad, las maravillosas vistas de L´ Empordà, y las mejores playas de la Costa Brava.

La casa dispone de 4 dormitorios ( uno de ellos tipo suite con vestidor ), 4 baños, sala de entrada, sala de estar con chimenea, cocina,
comedor, terraza, galería, porche, lavadero y cuarto de instalaciones, bodega  con bota, chimenea y horno de leña  y un espectacular jardín
de 143 m2 con piscina, y también de garaje.

Rehabilitación de calidad. Inmejorable diseño y acabados.

En Bellcaire d´ Empordà encontrará

Esta casa en venta está proyectada siguiendo diversos criterios de sostenibilidad. Cubiertas y los suelos con aislamiento térmico, nuevas
ventanas y balconeras con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo, e iluminación Led.

La casa dispone de 405 m2 de superficie construida, distribuidos en planta baja y planta piso, y de 143 m2 de jardín con piscina y 55 m2 de
jardín exterior  entrada.

El pueblo de Bellcaire d’Empordà, comarca del Baix Empordà, se encuentra a tan sólo 7 kilómetros de las playas de la localidad de L’Escala, 9
kilómetros de Empúries y a 50 kilómetros de la frontera francesa.

http://www.habitaclia.com/comprarcasacarrer_nord_3_a_estrenar_con_jardin_y_picinabellcaire_d_empordai4176002242034.htm

1/3

En el centro del pueblo dispones de tiendas para la compra de productos indispensables, como la carnicería, panadería, tienda de comestibles,
supermercado, quiosco de prensa, farmacia, estanco, y también de varios bares y restaurantes.´

Distribución
Superficie: 356m2
Jardín: 121m2
4 habitaciones
3 baños
Despacho: No
Cocina office: Sí
Estado cocina: A estrenar

Características generales
Amueblado: No
Aire acondicionado: Sí
Calefacción: Sí
Chimenea: Sí
Piscina particular: Sí
Parking: Sí
Número de planta: 2
Año de construcción: 1800
Vistas al mar: No
Vistas a la montaña: Sí
Calificación energética: En trámite

¿Has visto algún error en este anuncio? Reportar error

19/8/2016

Casa por 825.000€ en Carrer nord a estrenar. con jardín y picina. en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Ubicación
 Carrer Nord, 3

habitaclia.com no se responsabiliza de los errores que la información mostrada en este mapa pueda contener. El usuario será el
responsable del uso que dé a dicha información.

€/m2 en Baix Empordà
Precio del anuncio

€/m2 comarca

€/m2 del anuncio

825.000 €

2.544 €/m

2.317 €/m2

2

9% más barato que la media*

* En el precio del inmueble influyen muchos factores que pueden explicar las variaciones respecto del precio
medio: la ubicación dentro de la población, su orientación, el estado de conservación, las calidades constructivas,
los equipamientos, ...

http://www.habitaclia.com/comprarcasacarrer_nord_3_a_estrenar_con_jardin_y_picinabellcaire_d_empordai4176002242034.htm
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Casa por 400.000€ de lujo  precio de sueño en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Casa de lujo  precio de sueño en Bellcaire d´Empordà
Zona alrededores L´Escala
190 m2
2 habitaciones
400.000 €

2 baños

2.105 €/m2

Casa de lujo  precio de sueño
Baix Emporda  Antigua casa de piedra íntegramente reformada (2 años de antigüedad), en el pueblo de bonito entorno rural, con todos los
servicios. A tan solo 10 minutos de la Escala y Torroella de Montgrí.
Al entrar en el habitage encontramos un amplio recibidor que nos recuerda al típico ´hall´ de las casas de lujo, estancia  comedor de grandes
dimensiones, cocina  office con salida a íntimo patín enclaustrado, y servicio de cortesía.
En primer piso: Distribuidor polivalente equipado como despacho y habitación de invitados, 2 dormitorios dobles (1 tipo suite con vestidor y
terraza).
Destacamos: un estado de la vivienda impecable, grandes armarios para almacenamiento, altillo, acabados de alta calidad, calefacción,
ascensor.

Distribución
Superficie: 190m2
Terraza: 18m2
Jardín: 90m2
2 habitaciones
2 baños
Despacho: Sí
Cocina office: Sí
Estado cocina: impecable
Buhardilla: Sí
Lavadero: Sí
Trastero: Sí

http://www.habitaclia.com/comprarcasade_lujo_precio_de_suenobellcaire_d_empordai538001958260.htm#fotosficha
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Características generales
Amueblado: Sí
Calefacción: Sí
Año de construcción: 2013
Cerca de transporte público: Sí
Obra nueva: Sí

¿Has visto algún error en este anuncio? Reportar error

19/8/2016

Casa por 400.000€ de lujo  precio de sueño en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Ubicación
Zona alrededores L´Escala

€/m2 en Baix Empordà
Precio del anuncio

€/m2 comarca

€/m2 del anuncio

400.000 €

2.544 €/m

2.105 €/m2

2

17% más barato que la media*

* En el precio del inmueble influyen muchos factores que pueden explicar las variaciones respecto del precio
medio: la ubicación dentro de la población, su orientación, el estado de conservación, las calidades constructivas,
los equipamientos, ...

http://www.habitaclia.com/comprarcasade_lujo_precio_de_suenobellcaire_d_empordai538001958260.htm#fotosficha
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Casa por 420.000€ modernidad, piscina y vistas en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Casa modernidad, piscina y vistas en Bellcaire d´Empordà
198 m2
3 habitaciones
420.000 €

2 baños

2.121 €/m2

Modernidad, piscina y vistas
El pueblo de Bellcaire, en el Baix Empordà se encuentra a sólo unos minutos de las playas más populares y clubes de golf de la Costa Brava.
Está entre L´Escala y Torroella de Montgrí. El pueblo es pequeño, pero dispone de todos los servicios necesarios. Esta villa moderna
construida en 2005 cuenta con un alto estándar de construcción y una vista increíble a los campos de l’Empordà. La propiedad se divide en
tres niveles. Debido a la construcción en una colina, la Villa tiene su entrada y el garaje para un coche en el tercer nivel. En el segundo nivel se
encuentran dos baños y tres dormitorios, uno de ellos en estilo ´suite´ con su propio cuarto de baño, una sala de estar y la cocina. El primer
nivel cuenta con una gran sala de ocio, una oficina, un gimnasio y otra sala adecuada para otro dormitorio. En el exterior de la casa se
encuentra la piscina y una terraza para relajarse. Una propiedad única con una gran cantidad de detalles.

Distribución
Superficie: 198m2
Jardín: 550m2
3 habitaciones
2 baños
Despacho: Sí
Estado cocina: Equipada
Lavadero: Sí
Trastero: Sí

Características generales
Amueblado: Sí
Aire acondicionado: Sí
Calefacción: Sí
http://www.habitaclia.com/comprarcasamodernidad_piscina_y_vistasbellcaire_d_empordai1062001523525.htm
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Calefacción: Sí
Chimenea: Sí
Piscina particular: Sí
Parking: Sí
Número de planta: 3
Año de construcción: 2005
Vistas a la montaña: Sí
Calificación energética:
Emisiones: E

Consumo: E

(39 kg CO2 m2 / año)

(174 kW h m2 / año)

¿Has visto algún error en este anuncio? Reportar error

19/8/2016

Casa por 420.000€ modernidad, piscina y vistas en Bellcaire d´Empordà  habitaclia

Ubicación

habitaclia.com no se responsabiliza de los errores que la información mostrada en este mapa pueda contener. El usuario será el
responsable del uso que dé a dicha información.

€/m2 en Baix Empordà
Precio del anuncio

€/m2 comarca

€/m2 del anuncio

420.000 €

2.544 €/m

2.121 €/m2

2

17% más barato que la media*

* En el precio del inmueble influyen muchos factores que pueden explicar las variaciones respecto del precio
medio: la ubicación dentro de la población, su orientación, el estado de conservación, las calidades constructivas,
los equipamientos, ...

http://www.habitaclia.com/comprarcasamodernidad_piscina_y_vistasbellcaire_d_empordai1062001523525.htm
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Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Costes 29 132352268 | fotocasa

Estàs a:

290.000 €

Xalet a Costes, 29 / Bellcaire d'Em…
 2 habitacions

 1 bany

 107 m²

 500 m² de terreny

3/12

Características

Extras

Tipo de inmueble : Xalet
Estado : Molt bon estat
Antigüedad : De De 5 a 10 anys d'antiguitat
Orientación : Orientació Sud

Aire condicionat
Jardí Privat

Descripció

Pati

Calefacció
Terrassa

Cuina Equipada

Cuina Oﬃce

Traster

casa a los 4 vientos, jardin con oliveras y cubiertas, barbacoa

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefacciojarditerrassatrasterpaticostes29132352268?opi=1&tti=1&paginati…
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Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Costes 29 132352268 | fotocasa

Si t'agrada, també et recomanem:

La Tallada d'Empordà
1 habs ,90 m2

165.000€

Ubicació de
l'immoble

Xalet a Costes, 29 / Bellcaire d'Empordà

Vista del mapa

© 1987  2015 HERE, CNIG

Schibsted Classiﬁed Media Spain, S.L. no es responsabilitza dels errors que la informació mostrada a continuació pugui
contindre. L´usuari serà el responsable de l´ús que doni a dita informació.

Certiﬁcat energètic
http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefacciojarditerrassatrasterpaticostes29132352268?opi=1&tti=1&paginati…
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Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Costes 29 132352268 | fotocasa

El certiﬁcat energètic de l'immoble disposa del següent nivell: En tràmit

Referència fotocasa.es: 132352268

Contacta-hi ara!
M'agradaria rebre més informació d'aquesta Xalet

Tu nombre
Adreça electrònica ( obligatòria )
Telèfon

Accepto l' i la

Joan Enric, particular

 

También te puede interesar...
Hipotecas

Decoración

Finanzas

Detener, de oﬁcio, los
desahucios de hipotecas
titulizadas

Los consejos para
practicar el Feng Shui en
tu hogar

En qué país de Europa
son más rentables los
depósitos

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo
Ver más noticias

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefacciojarditerrassatrasterpaticostes29132352268?opi=1&tti=1&paginati…
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Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Costes 29 132352268 | fotocasa

Sobre fotocasa

Prensa

Síguenos en

En tu móvil y tablet

© 2016 Schibsted Classiﬁed Media Spain S.L.

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefacciojarditerrassatrasterpaticostes29132352268?opi=1&tti=1&paginati…
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Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Mas Duc 22 136625365 | fotocasa

Estàs a:

160.000 €

Xalet a Mas Duc, 22 / Bellcaire d'E…
 3 habitacions

 1 bany

 70 m²

 80 m² de terreny

1/22

Características

Extras

Tipo de inmueble : Xalet
Planta : Altres
Estado : Bon estat
Antigüedad : De De 20 a 30 anys d'antiguitat

Aire condicionat
Garatge Privat
Rentadora

Calefacció
Jardí Privat

Traster

TV

Cuina Equipada
Moblat

Nevera

Z. Comunitària

Electrodomèstics
Piscina comunitària

Zona Esportiva

Descripció
http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefaccioparkingjarditrasterzonacomunitariamoblattelevisiopiscinamas…
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19/8/2016

Descripció

Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Mas Duc 22 136625365 | fotocasa

Casa unifamiliar en Bellcaire D´Emporda, a 5 km de L´escala y 7 km de L
´estartit. Dos habitaciones dobles en la planta baja y una habitación doble
en el torreón, cocina americana, salón, baño completo, aire acondicionado.
Jardín privado con barbacoa y porche, garaje y trastero. Además, gran jardín
comunitario con piscina, pista de tenis y de petanca.

Si t'agrada, també et recomanem:

Palafrugell
3 habs ,76 m2

107.000€

Ubicació de
l'immoble

Xalet a Mas Duc, 22 / Bellcaire d'Empordà

Vista del mapa

© 1987  2015 HERE, CNIG

Schibsted Classiﬁed Media Spain, S.L. no es responsabilitza dels errors que la informació mostrada a continuació pugui
contindre. L´usuari serà el responsable de l´ús que doni a dita informació.

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefaccioparkingjarditrasterzonacomunitariamoblattelevisiopiscinamas…
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Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Mas Duc 22 136625365 | fotocasa

Certiﬁcat energètic
El certiﬁcat energètic de l'immoble disposa del següent nivell: En tràmit

Referència fotocasa.es: 136625365

Contacta-hi ara!
M'agradaria rebre més informació d'aquesta Xalet

Tu nombre
Adreça electrònica ( obligatòria )
Telèfon

Accepto l' i la

Jaume Cortés, particular

 

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefaccioparkingjarditrasterzonacomunitariamoblattelevisiopiscinamas…
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Xalet a Bellcaire d'Empordà a Carrer Mas Duc 22 136625365 | fotocasa

También te puede interesar...
Hipotecas

Decoración

Finanzas

Detener, de oﬁcio, los
desahucios de hipotecas
titulizadas

Los consejos para
practicar el Feng Shui en
tu hogar

En qué país de Europa
son más rentables los
depósitos

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo
Ver más noticias

Sobre fotocasa

Prensa

Síguenos en

En tu móvil y tablet

© 2016 Schibsted Classiﬁed Media Spain S.L.

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/airecondicionatcalefaccioparkingjarditrasterzonacomunitariamoblattelevisiopiscinamas…
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Casa adossada a Bellcaire d'Empordà a Carrer Magraners 3 138384672 | fotocasa

Estàs a:

230.000 €

Casa adossada a Magraners, 3 / …
 3 habitacions

 3 banys

 100 m²

 35 m² de terreny

1/17

Características

Extras

Tipo de inmueble : Casa adossada
Planta : Altres

Armaris

Balcó

Garatge Privat
Safareig

Descripció

Calefacció
Jardí Privat

Terrassa

Traster

Cuina Equipada
Nevera

Electrodomèstics

Porta Blindada

Vistes a la muntanya

Rentadora
Zona Infantil

posibilidad subrogar hipoteca. cuota 600 eurmesConstrucción año 2005.
Bonita casa adosada en Bellcaire, a 6 kms de las playas de l´Escala, o de

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/calefaccioparkingjarditerrassatrastermagraners3138384672?opi=1&tti=1&pagination=1&row…
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Casa adossada a Bellcaire d'Empordà a Carrer Magraners 3 138384672 | fotocasa

Torroella de Montgri. Consta de 100m, distribuidos en un acogedor hall que
da entrada al comedor de 25 m. A mano derecha queda la cocina,
totalmente equipada y con estucado veneciano, que igual que el comedor ,
da acceso al jardín de 35 metros con barbacoa incluida. En la planta de
arriba se encuentran las tres habitaciones, todas ellas con balcón, así como
dos baños.El parking es de aproximadamente 40 metros, aunque debido al
espacio que existe, todos los vecinos aparcan delante de su respectiva casa,
generando así un trastero extra.Dispone de ventanas de doble cristal, y de
mosquiteras con guías. Está perfectamente cuidada y recién pintada.

Ubicació de
l'immoble

Casa adossada a Magraners, 3 / Bellcaire d'Empordà

Vista del mapa

© 1987  2015 HERE, CNIG

Schibsted Classiﬁed Media Spain, S.L. no es responsabilitza dels errors que la informació mostrada a continuació pugui
contindre. L´usuari serà el responsable de l´ús que doni a dita informació.

Certiﬁcat energètic
El certiﬁcat energètic de l'immoble disposa del següent nivell: En tràmit

Referència fotocasa.es: 138384672
http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/calefaccioparkingjarditerrassatrastermagraners3138384672?opi=1&tti=1&pagination=1&row…
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Casa adossada a Bellcaire d'Empordà a Carrer Magraners 3 138384672 | fotocasa

Contacta-hi ara!
M'agradaria rebre més informació d'aquesta Casa adossada

Tu nombre
Adreça electrònica ( obligatòria )
Telèfon

Accepto l' i la

David, particular

 

También te puede interesar...
Hipotecas

Decoración

Finanzas

Detener, de oﬁcio, los
desahucios de hipotecas
titulizadas

Los consejos para
practicar el Feng Shui en
tu hogar

En qué país de Europa
son más rentables los
depósitos

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo
Ver más noticias

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/calefaccioparkingjarditerrassatrastermagraners3138384672?opi=1&tti=1&pagination=1&row…
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Casa adossada a Bellcaire d'Empordà a Carrer Magraners 3 138384672 | fotocasa

Sobre fotocasa

Prensa

Síguenos en

En tu móvil y tablet

© 2016 Schibsted Classiﬁed Media Spain S.L.

http://www.fotocasa.es/ca/vivenda/bellcairedemporda/calefaccioparkingjarditerrassatrastermagraners3138384672?opi=1&tti=1&pagination=1&row…
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19.

TIPOS DE INTERÉS
A) Tipos de interés legales

19.1 (1ª parte) Tipos de interés legales, euríbor,
míbor y otros tipos de referencia (a)
Porcentajes
Mercado hipotecario:
Tipos de referencia oficiales

Otros tipos de referencia
del mercado hipotecario
Fecha publicación

Tipo medio préstamos
hipotecarios
Adquisición de
vivienda libre

Interbancarios

míbor a
un año

1

13
14
15

euríbor
a un año

2

A más de
3 años
Entid.de
crédito
España
3

Interest
Rate
Swap
(IRS)
a cinco
años

Entre 1 y
5 años
Entid. de
crédito
Zona euro
(b)
4

Deuda
Pública.
Rendimiento interno
mercado
secundario
entre 2 y
6 años

Tipo medio préstamos
hipotecarios a más de
de tres años.
Adquisición de
vivienda libre.(Resol
DGTPF de 4/2/1991)

Tipo
activo de
referencia
de cajas
de ahorros
(Indicador
CECA)

Bancos
(c)

BOE

Tipos
cols.
1,2,5 y
6

Cajas de
ahorros

Resto
tipos
oficiales
3,4 y
7a9

(c)
(c)

5

6

7

8

9

10

11

0,536
0,477
0,168

0,536
0,476
0,169

3,353
3,004
2,212

3,093
2,818
2,374

1,088
0,722
0,340

3,108
1,513
0,626

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

15 Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

0,163
0,167
0,161
0,154
0,128
0,079
0,059

0,163
0,167
0,161
0,154
0,128
0,079
0,059

2,161
2,152
2,182
2,117
2,127
2,132
2,054

2,330
2,250
2,260
2,280
2,360
2,320
2,320

0,521
0,463
0,395
0,390
0,315
0,231
0,266

0,555
0,573
0,579
0,641
0,665
0,654
0,597

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

3-07-15
4-08-15
2-09-15
2-10-15
3-11-15
2-12-15
5-01-16

18-07-15
20-08-15
19-09-15
20-10-15
19-11-15
18-12-15
20-01-16

16 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

0,042
-0,008
-0,012
-0,010
-0,013
-0,028
-0,056

0,042
-0,008
-0,012
-0,010
-0,013
-0,028
-0,056

2,014
2,007
1,919
2,030
1,890
1,970
2,007

2,270
2,230
2,200
2,090
2,100
2,030
2,000

0,202
0,047
0,025
0,024
0,020
-0,040
-0,140

0,545
0,525
0,455
0,423
0,388
0,359
0,306

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

2-02-16
2-03-16
2-04-16
4-05-16
2-06-16
2-07-16
3-08-16

18-02-16
18-03-16
20-04-16
20-05-16
18-06-16
20-07-16
19-08-16

M
M
M

(a) Los datos de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario (Orden EHA/2899/2011 y CBE 5/2012) tienen carácter oficial al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Hasta ese momento son provisionales y su difusión en este cuadro se realiza a efectos informativos exclusivamente.
(b) Este tipo se corresponde con el elaborado y publicado por el Banco Central Europeo desplazado un mes a efectos de su utilización como tipo de referencia del mercado
hipotecario.
(c) Estos tipos dejaron de tener la consideración de tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario para las operaciones formalizadas después de la entrada en vigor de la
Orden EHA/2899/2011, de 28 octubre. La ley 14/2013, de 27 de septiembre, establece que a partir del 1 de noviembre estos tipos dejarán de publicarse. Las referencias a estos
tipos serán sustituidas según lo recogido en la Disposición adicional decimoquinta de la citada ley.

___________________________________________________________________________________________________________________________
BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

9. ANNEX III. PROJECTE D’EXPROPIACIÓ DE LA CARRETRA DE VILADEMAT A PALAFRUGELL

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

6
agost 2016

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

7
agost 2016

Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Projecte de reparcel·lació del PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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