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A.- Projecte 
 
El present projecte afecta una finca de sòl urbà del nucli de Ger, propietat de 
l’Ajuntament de Ger. Es pretén segregar una porció de sòl de la finca matriu. 
Sobre aquesta s’establirà una part de terreny que es destinarà a sistemes 
(Zona Verda i Centre Tranformador per al subministrament d’energia elèctrica), 
per una banda, i, per altre costat, es desenvoluparà una nova parcel.lació i 
constitució d’un règim de propietat horitzontal.  
 
 
B.-Situació 
 
La finca matriu objecte d’aquest projecte és la parcel.la amb referència 
cadastral  4964801DG0946S0001XK, localitzada a l’entorn del carrer de La 
Cabaneta, al Nord del nulci de Ger. Disposa d’una superfície de sòl sense 
edificar de 7.498,00 m2, segons les dades obrants al cadastre. 
 
 
C.- Objecte del projecte de segregació, parcel.lació i constitució d’un nou 
règim de propietat horitzontal. Marc legal. 
 
La finalitat del present projecte és, en primer lloc, segregar la finca matriu 
actual de 7.498,00 m2 de superfície -segons dades cadastrals- per separar 
l’àmbit-1 del Planejament Urbanístic (segons Modificació Puntual aprovada 
definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 31/03/2017) de 
la resta de finca matriu. En segon lloc, sobre aquest àmbit, es delimitarà la part 
destinada a sistemes, per una banda, 2.490,00 m2 destinats a zona verda 
pública -clau VP-, i 90,00 m2 destinats a allotjar l’actual zona d’equipaments 
tècnics amb una estació transformadora per al subministrament elèctric -clau 
TA-. En tercer lloc, es proposa una nova parcel.lació en l’àmbit que el 
planejament urbanístic qualifica amb clau 21a d’aprofitament privat -1.600,00 
m2-, amb l’establiment de quatre noves parcel.les de 400,00 m2 cadascuna. 
Finalment, sobre aquestes quatre parcel.les es constituirà un règim de propietat 
horitzontal, pel qual es defineix la superfície, l’aprofitament urbanístic i altres 
paràmetres que regiran en cada entitat resultant. 
 
Es fa l’observació que paral.lelament i en expedient per separat s’està 
redactant projecte d’urbanització per completar la urbanització del vial que dóna 
front pel costat Sud a les noves parcel.les. 
 
El present projecte de segregació, parcel.lació i constitució d’un règim de 
propietat horitzontal es redacta a l’empara de la següent normativa: 
 

- Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
en especial els articles 187.1.b, 187.1.k. i 191 al 196, incloses 
modificacions de la Llei 3/2012. 

- Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, en especial els articles 25 al 29. 

- POUM de La Cerdanya, en especial, els articles 136, 141.6 i 201. 
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POUPM de La Cerdanya.  
Art. 136. Solar. 
 
1. Perquè una parcel·la tingui la consideració de solar haurà de complir condicions 
mínimes d’urbanització i superfícies establertes en el planejament i s’ajusti a les 
condicions determinades per la legislació vigent (article 29 del DL 1/2010): 

a) Que la parcel·la estigui classificada com a sòl urbà i que sigui apte per a 
l’edificació segons la seva qualificació urbanística. 
b) Que la parcel·la tingui assenyalades alineacions i rasants. 
c) Que la parcel·la sigui susceptible de llicència immediata perquè no ha estat 
inclosa en un polígon d’actuació urbanística ni en un pla de millora urbana. 
d) Que per edificar no hagi de cedir terrenys per a destinar-los a carrers o vies 
amb vista a regularitzar les alineacions o completar la xarxa viària. 

 
Caldrà atendre particularment a l’article 201 del POUPM de La Cerdanya, que 
regula la clau 21a o d’Ordenació Tradicional Ceretana A. L’esmentat article, en 
el seu apartat 2 sobre condicions de parcel.lació estableix que les parcel.les de 
nova creació tindran una superfície mínima de 400,00 m2 i una màxima de 
1.200,00 m2. A més cada parcel.la haurà de complir amb uns requisits mínims, 
que resumits són: 
 

- Serà edificable si el Dcercle inscrit = √(S/1,5) , essent S la superfície de 
la nova parcel.la. 

- L’era resultant ha de poder allotjar un cercle inscrit de D = √(0,25 x S), 
essent S la superfície de la Unitat Tipològica (o parcel.la si s’escau). 

- Art. 141.6 del POUPM.- L’ocupació mínima de l’era serà del 40% de la 
unitat tipològica (era+edificació). 

 
 

POUPM de La Cerdanya.  
Art. 201, apartat 2 sobre condicions de parcel.lació. 
 
− Condicions específiques de la zona 21a: 
a) A les unitats tipològiques existents, de superfície més gran que l’establerta com a 
màxima, no caldrà la subdivisió sinó que podran aplicar-se directament els paràmetres 
edificatoris. 
b) En els processos de parcel·lació nova (o de segregació) de finques ja edificades, 
amb la finalitat d’obtenir solars, la parcel·la que queda com a edificable ha de complir 
amb tot el que s’estipula en les condicions d’edificació en allò que fa referència a l’era i 
a la ventilació. 
c) Per tal que un solar tingui la condició d’edificable, a més del que s’estipula a l’article 
136 de les presents Normes urbanístiques s’hi haurà de poder inscriure un cercle de 
diàmetre “Ø=√(S/1,5)”, essent la S la superfície de la unitat tipològica (U.T.). 

 
 

Art. 201, apartat 3 sobre condicions de l’edificació 
c) Era i espai comunitari: 
− Les condicions generals de l’era i espai comunitari queden regulades a l’article 141 
de les Normes urbanístiques del present POUPM a excepció de les següents 
especificacions: 
− A l’era o espai comunitari s’haurà d’inscriure com a mínim un cercle amb diàmetre 
“Ø=√ (0,25xS)”, essent S la superfície de la unitat tipològica, i l’era no podrà tenir un 
diàmetre inferior a 5 metres en cap cas. 
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− En el supòsit dels apartats c) i d) del punt c) (Condicions per a unitats tipològiques en 
àmbits consolidats i edificats), no serà obligatori el manteniment de l’era en aquelles 
parcel·les existents amb anterioritat a l’entrada en vigor del POUPM amb superfície 
inferior a 200 m2. En tot cas, l’edificació haurà d’estar obligatòriament alineada a vial. A 
l’era o espai comunitari s’haurà d’inscriure com a mínim un cercle amb diàmetre “Ø=√ 
(0,25xS)”, essent S la superfície de la unitat tipològica, i l’era no podrà tenir un diàmetre 
inferior a 5 metres en cap cas. 

 
 

Art. 141.Era i espai comunitari. 
1. L’era és l’espai lliure d’us privat vinculat a l’edificació rural tradicional i envoltat per 
una tanca opaca d’alçades variables que conforma el concepte d’unitat tipològica 
ceretana. 
2. Aquest espai manté la consideració d’era pròpiament dita a l’àmbit específic del sòl 
urbà consolidat i majoritàriament edificat en una mateixa illa o front d’illa, mentre que es 
defineix amb el concepte d’espai comunitari el referent evolucionat de l’era per a la 
resta de sòls, és a dir per al sòl urbà no consolidat, el sòl urbanitzable i el sòl urbà 
consolidat majoritàriament no edificat. El fet de considerar als nous creixements 
residencials, d’habitatge tradicional ceretà amb un seguit de paràmetres diferents als 
del sòl urbà consolidat per l’edificació permet associar l’era com a element exclusiu del 
patrimoni urbà ceretà sense que les noves especificacions normatives afectin al seu 
caràcter. D’aquesta manera, i per a la resta de les Normes urbanístiques, diferenciarem 
entre l’era, per referir-nos a l’ordenació tradicional ceretana dins del sòl urbà consolidat 
i edificat, i espai comunitari per als desenvolupaments residencials d’habitatge ceretà al 
sòl pendent d’edificació. 
3. Tant l’era com l’espai comunitari de la unitat tipològica no es podran orientar 
únicament al nord. 
4. Dins de l’era i de l’espai comunitari no es permetrà la col·locació d’elements divisoris 
de cap tipus com ara tanques o parets. 
5. La unitat habitatge-era o habitatge-espai comunitari a més d’alinear-se al carrer, 
s’han d’alinear a un altre límit de parcel·la com a mínim. 
6. La superfície de l’era o de l’espai comunitari, en relació a la superfície total de la 
unitat tipològica, no podrà ser inferior al 40%. Aquest percentatge s’aplicarà a la totalitat 
de la unitat tipològica, que és la denominació que el planejament històricament ha 
assignat al conjunt de l’edificació més l’era (o espai comunitari). S’entén que el conjunt 
unitat tipològica pot no exhaurir tot el sòl de la parcel·la, en funció de l’ordenació que es 
proposi en algun cas. Aquest espai sobrer es denomina resta de parcel·la, i tot i que 
genera edificabilitat com la resta de parcel·la, haurà de romandre lliure d’edificació i 
d’elements auxiliars, i mantenir-se al màxim possible en estat natural, pel que fa a 
plantació i jardineria. 
7. Tot habitatge haurà de tenir façana i accés a l’era o espai comunitari. 
8. En cap moment les eres podran ser ocupades amb noves edificacions, i els elements 
de mobiliari domèstic, en cas de que n’hi hagi, hauran de quedar inventariats abans de 
procedir a obres de rehabilitació que justifiquin el seu enderroc o substitució. 
9. D’acord amb criteris de correcció ambiental, el projecte d’edificació haurà 
d’incorporar un estudi d’impacte visual per tal de situar la major part de les 
instal·lacions de les edificacions en un espai adient fora de l’angle de visió des de la via 
pública. En aquest cas, tant l’era com l’espai comunitari haurà de disposar d’un espai 
per aquest tipus d’infraestructura, sempre i quan les seves dimensions així ho permetin 
sense causar perjudicis als propis habitants de la unitat tipològica. 
10. Només es contemplarà l’accés rodat per a vehicles en aquelles eres o espais 
comunitaris de les unitats tipològiques quan aquestes donin a vials adequats per aquest 
tipus de circulació motoritzada i en cap cas en les que estiguin inserides en les trames 
urbanes tradicionals dels nuclis ceretans. 
D’una altra banda es condicionarà un possible accés motoritzat a l’era d’acord amb 
l’estat i dimensions dels portals de les unitats tipològiques, privilegiant en tot moment 
les preexistències i la qualitat ambiental de l’interior en detriment del pas de vehicles al 
seu interior. 
11. Es podrà accedir a la planta soterrani des de l’interior de l’espai comunitari, des de 
l’era del sòl urbà consolidat pendent d’edificar o des de l’exterior de la unitat tipològica. 
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12. Només es permetrà la construcció de piscines en aquelles eres adequades per les 
seves dimensions i geometries, sempre i quan no es desvirtuï el caràcter de la unitat 
tipològica. Pel que fa als espais comunitaris dels nous sectors de sòl de 
desenvolupament, es permetrà la construcció de piscines comunitàries respectant les 
especificacions entorn als llindars mínim respecte a les parcel·les veïnes i quedant 
integrades al paisatge. 
 
 

D.- Propietaris 
 
La finca matriu actual és propietat de l’Ajuntament de Ger, domiciliat al carrer 
Quatre Cantons núm. 1 de Ger, c.p. 17539, amb CIF P-1708400-E. 
 
 
E.- Qualificació Urbanística. Afectació per cessions. Motivació de la 
parcel.lació i la constitució del règim de propietat horizontal. 
 
La finca objecte de segregació, nova parcel.lació i constitució de propietat 
horitzontal es troba al Nord del nucli de Ger, propietat de l’Ajuntament. Segons 
el Planejament vigent, una bona part es localitza sobre sòl urbà qualificat amb 
la clau 32a, i la part situada més a l’est, a l’entorn del camí de La Cabaneta i el 
camí de La Muntanya, conté terrenys qualificats amb clau 21a i amb les clau 
VP i TA destinats a sistemes. 
Precisament en aquest entorn, ha estat aprovada definitivament pel Conseller 
del Departament de Territori i Sostenibilitat en data 31 de març de 2017 la 
“Modificació Puntual del POUPM de La Cerdanya, pel que fa a dos àmbits de 
l’entorn de la Cabaneta, de Ger”. L’esmentat document, en l’àmbit-1, pretén 
sentar les bases urbanístiques per a poder endegar un projecte de parcel.lació 
dels terrenys municipals amb la voluntat d’obtenir parcel.les que en meitats 
indivises es puguin adjudicar a preus econòmics i pel procediment oportú de 
concurs legalment establert. 
Així doncs, el present document, a l’empara de la Modificació Puntual 
assenyalada, pretén posar en marxa la segregació d’una part de la finca matriu, 
que coincideix amb l’àmbit-1 de dita Modificació, i sobre el terreny resultant 
determinar cinc noves parcel.les, quatre de les quals amb aprofitament 
urbanístic i la cinquena amb destinació a sistemes. Molt resumidament es 
pretén el següent: 
 

SUP. FINCA MATRIU (segons cadastre):  7.498,00 m2 
SUP. NOVES PARCEL.LES (segons topogràfic): 

     
      PARCEL.LA-1    400,00 m2 
      PARCEL.LA-2    400,00 m2 
      PARCEL.LA-3    400,00 m2 
      PARCEL.LA-4    400,00 m2 
      PARCEL.LA-5 2.583,71 m2 
      TOTAL  4.183,71 m2 
 

SUP. RESTANT FINCA MATRIU:   3.314,29 m2 
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Simultàniament, sobre les parcel.les 1, 2, 3 i 4 es determinarà la constitució 
d’un règim de propietat horitzontal de forma que en cada parcel.la es definiran 
dues entitats de 200,00 m2 cadascuna, i que, finalment, seran l’objecte de les 
futures adjudicacions pel procediment de concurs que correspongui i que 
pretén endegar l’Ajuntament de Ger amb una clara finalitat social. 
 
 
 
 
F.- Descripció de la finca actual segons plànols cadastrals, inscripció al 
Registre de la Propietat de Puigcerdà. 
 
 
La descripció i dades que identifiquen la finca matriu actual són les següents: 
 

Finca Matriu Ref. Cadastral: 4964801DG0946S0001XK. 
Ref. Títol de propietat, segons Registre de la Propietat de Puigcerdà: 
Inscrita al tom 1967, llibre 70 de Ger, full 11, finca 2671. 
Fitxa núm. 14 de l’Inventari de béns municipals de l’Ajuntament de Ger, 
aprovat pel propi Ajuntament en data 9 d’abril de 2008. 

 
Descripció segons títol de propietat:  
 
URBANA.- Finca anomenada “Polígon La Cabaneta”, situada a Ger, 
terme municipal de Ger, de superfície, segons Cadastre, de set mil 
quatre-cents noranta vuit metres quadrats (7.498 m2). Afronta, al Nord, 
amb camí de la Muntanya, Maria Teresa Güell i Guix; Joan Pedemonte i 
Llorens; Miquel Foz Pedemonte; i Maria Llorens Borràs; al Sud amb 
Josep Ester Codina i terreny comunal del propi Ajuntament de Ger; a 
l’Est amb camí de la Muntanya i a l’Oest amb terreny comunal del propi 
Ajuntament. La finca no està coordinada gràficament amb el Cadastre. 
Referència Cadastral: 4964801DG0946S0001XK.  

 
 
 

 
G.- Descripció de la segregació, nova parcel.lació i constitució de nou 
règim de propietat horizontal sobre una part de la finca matriu. 
 
Amb el present projecte es pretén segregar una porció de sòl de la finca matriu 
de 4.183,71 m2, en coherència amb el Planejament urbanístic vigent, de forma 
que s’obtenen 5 parcel.les. D’aquestes, les parcel.les 1, 2, 3 i 4 tenen 
aprofitament urbanístic, segons la clau 21a del POUPM de La Cerdanya, amb 
1.600,00 m2. La parcel.la 5 es destinarà a sistemes, concretament a zona 
verda pública (clau VP) i centre transformador de Baixa Tensió, ja existent (clau 
TA), amb 2.583,71 m2. 
 
La descripció i les dades que identifiquen les parcel.les resultants de la finca  
matriu actual són les següents: 

 



1705 GER. PROJECTE DE SEGREGACIÓ, PARCEL.LACIÓ I CONSTITUCIÓ DE PROPIETAT HORIZONTAL.           NOVEMBRE 2018 
 
 

 

Mireia Roset Magdaleno. Arquitecta.                                                                                                                                                               8 

 

 
 
PARCEL.LA-1:  
 
Superfície neta parcel.la-1: 400,00 m2 
Aprofitament urbanístic:                2 habitatges 
 
Descripció de la nova finca: porció de sòl urbà lliure d’edificació, de superfície 
neta 400,00 m2, segons medició topogràfica, situat al Nord del nucli de Ger. 
Linda a Nord, amb parcel.la 5 procedent de la finca matriu destinada a 
sistemes; a Sud amb el camí de La Cabaneta; a l’Est amb la parcel.la 2; i a 
l’Oest amb la resta de la finca matriu i altres propietats veïnes, totes elles 
qualificades amb clau 32a, segons el POUPM de La Cerdanya. 
 
Sobre aquesta nova parcel.la-1 es constitueix un règim de propietat horitzontal, 
pel qual es defineixen les dues entitats següents: 
 

- Entitat 1a: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 
integrada dins la parcel.la-1. Linda a Nord amb parcel.la 5 procedent 
de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el camí de La 
Cabaneta; a l’Est amb l’entitat 1b de la mateixa parcel.la-1; a l’Oest, 
linda amb part de la finca matriu i altres propietats veïnes, totes elles 
qualificades amb clau 32a, segons el POUPM de La Cerdanya. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 

 
- Entitat 1b: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 

integrada dins la parcel.la-1. Linda a Nord amb parcel.la 5 procedent 
de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el camí de La 
Cabaneta; a l’Est amb l’entitat 2a de la parcel.la-2; a l’Oest, linda amb 
l’entitat 1a de la mateixa parcel.la-1. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 

 
 
 
PARCEL.LA-2:  
 
Superfície neta parcel.la-2: 400,00 m2 
Aprofitament urbanístic: 2 habitatges 
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Descripció de la nova finca: porció de sòl urbà lliure d’edificació, de superfície 
neta 400,00 m2, segons medició topogràfica, situat al Nord del nucli de Ger. 
Linda a Nord, amb parcel.la 5 procedent de la finca matriu destinada a 
sistemes; a Sud amb el camí de La Cabaneta; a l’Est amb la parcel.la 3; i a 
l’Oest amb la parcel.la-1. 
 
Sobre aquesta nova parcel.la-2 es constitueix un règim de propietat horitzontal, 
pel qual es defineixen les dues entitats següents: 
 

- Entitat 2a: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 
integrada dins la parcel.la-2. Linda a Nord amb parcel.la 5 procedent 
de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el camí de La 
Cabaneta; a l’Est amb l’entitat 2b de la mateixa parcel.la-2; a l’Oest, 
linda amb l’entitat 1b de la parcel.la-1. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 

 
- Entitat 2b: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 

integrada dins la parcel.la-2. Linda a Nord amb parcel.la 5 procedent 
de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el camí de La 
Cabaneta; a l’Est amb l’entitat 3a de la parcel.la-3; a l’Oest, linda amb 
l’entitat 2a de la mateixa parcel.la-2. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 

 
 
 
PARCEL.LA-3:  
 
Superfície neta parcel.la-3: 400,00 m2 
Aprofitament urbanístic: 2 habitatges 
  
Descripció de la nova finca: porció de sòl urbà lliure d’edificació, de superfície 
neta 400,00 m2, segons medició topogràfica, situat al Nord del nucli de Ger. 
Linda a Nord, amb parcel.la 5 procedent de la finca matriu destinada a 
sistemes, a Sud amb el camí de La Cabaneta, a l’Est amb la parcel.la 4; i a 
l’Oest amb la parcel.la-2. 
 
Sobre aquesta nova parcel.la-3 es constitueix un règim de propietat horitzontal, 
pel qual es defineixen les dues entitats següents: 
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- Entitat 3a: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 
integrada dins la parcel.la-3. Linda a Nord amb parcel.la 5 procedent 
de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el camí de La 
Cabaneta; a l’Est amb l’entitat 3b de la mateixa parcel.la-3; a l’Oest, 
linda amb l’entitat 2b de la parcel.la-2. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 

 
- Entitat 3b: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 

integrada dins la parcel.la-3. Linda a Nord amb parcel.la 5 procedent 
de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el camí de La 
Cabaneta; a l’Est amb l’entitat 4a de la parcel.la-4; a l’Oest, linda amb 
l’entitat 3a de la mateixa parcel.la-3. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 

 
 
 
PARCEL.LA-4:  
 
Superfície neta parcel.la-4: 400,00 m2 
Aprofitament urbanístic: 2 habitatges 
  
Descripció de la nova finca: porció de sòl urbà lliure d’edificació, de superfície 
neta 400,00 m2, segons medició topogràfica, situat al Nord del nucli de Ger. 
Linda a Nord i Est amb amb parcel.la 5 procedent de la finca matriu destinada a 
sistemes; a Sud amb el camí de La Cabaneta; i a l’Oest amb la parcel.la 3. 
 
Sobre aquesta nova parcel.la-4 es constitueix un règim de propietat horitzontal, 
pel qual es defineixen les dues entitats següents: 
 

- Entitat 4a: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 
integrada dins la parcel.la-4. Linda a Nord amb parcel.la 5 procedent 
de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el camí de La 
Cabaneta; a l’Est amb l’entitat 4b de la mateixa parcel.la-4; a l’Oest, 
linda amb l’entitat 3b de la parcel.la-3. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 
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- Entitat 4b: porció de sòl urbà de 200,00 m2, lliure d’edificació, 

integrada dins la parcel.la-4. Linda a Nord i Est amb parcel.la 5 
procedent de la finca matriu destinada a sistemes; a Sud, amb el 
camí de La Cabaneta; i a l’Oest, linda amb l’entitat 4a de la mateixa 
parcel.la-4. 
 

Quota de participació sobre tota la parcel.la 1:  50%. 
Aprofitament urbanístic:      1 habitatge. 
Ocupació màxima en planta edificació:   60%. 
Sostre màxim edificable amb ús habitatge:  140,00 m2. 
Sostre màxim edificable amb ús complementari:   60,00 m2. 

 
 
 
PARCEL.LA-5:  
 
Superfície neta parcel.la-5: 2.583,71 m2 
Aprofitament urbanístic: Zona verda pública 
  
Descripció de la nova finca: porció de sòl urbà lliure d’edificació, de superfície 
neta 2.583,71 m2, segons medició topogràfica, situat al Nord del nucli de Ger. 
Linda a Nord i Est amb camí de la Muntanya, a Sud amb les parcel.les 1, 2, 3 i 
4, així com amb el camí de La Cabaneta; i a l’Oest limita amb la resta de la 
finca matriu. 
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En resum, el projecte de segregació i constitució de propietat horitzontal 
plantejat respon a les dades següents: 
 

SUP. FINCA MATRIU (segons cadastre):  7.498,00 m2 
SUP. NOVES PARCEL.LES (segons topogràfic): 

     
      PARCEL.LA-1    400,00 m2 
      PARCEL.LA-2    400,00 m2 
      PARCEL.LA-3    400,00 m2 
      PARCEL.LA-4    400,00 m2 
      PARCEL.LA-5 2.583,71 m2 
      TOTAL  4.183,71 m2 
 

SUP. RESTANT FINCA MATRIU:   3.314,29 m2 
 
 
 
Finalment, el que segueix és el quadre-resum que sintetitza els paràmetres 
urbanístics de les parcel.les resultants: 
 
 

 
PARCEL.LA 
SUP. NETA 

 
ENTITAT 

 
% PROPIETAT 
SUPERFÍCIE 

NETA 

 
APROFITAMENT 

URBANÍSTIC 

 
M2 SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 

SEGONS ÚS 

M2 
OCUPACIÓ 
MÀXIMA EN 

PLANTA 
 
1 
400,00 m2 

 
1a 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
1b 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
2 
400,00 m2 

 
2a 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
2b 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
3 
400,00 m2 

 
3a 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
3b 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
4 
400,00 m2 

 
4a 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
4b 

50% 
200,00 m2 

 
1 habitatge 

140,00 m2, amb ús habitatge 
60,00 m2, amb ús complementari 

 
120,00 m2 

 
5 
2.583,51 m2 

 

 
100% 

2.583,71 m2 
 

 
SISTEMES 
(VP + TA) 

 
0,00 m2 

 
0,00 m2 

 
 
L’autor del document: 
 
 
 

Mireia Roset Magdaleno. Arquitecta. 
COAC 33.039/6 

 
A Ger, el novembre de 2018. 
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ANNEX DOCUMENTACIÓ ESCRITA.- 
 
 
 
 

- FITXA DEL CADASTRE. 
 

- NOTA SIMPLE DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE 
PUIGCERDÀ. INFORMACIÓ SOBRE DOMINIS I CÀRREGUES. 
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