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C A P I T O L   I 

OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

El motiu de la present Modificació és el d’actualitzar i corregir el projecte de 
Compensació del Pla Parcial del Sector SAU-3 de Mont-Ras, aprovat definitivament pel 
Ajuntament de Mont-Ras el 15-02-2010 (BOP 10-03-2010), per tal  d’ajustar les 
coordenades georeferenciades (GML) a les del cadastre i corregir els titulars actuals de 
les finques aportades A, B, C, G, I i J, que figuren com a propietat de QUEMBRUE 
S.A. (registrals nº 1.220, nº 2.104, nº 992 i nº 1.226)  i adjudicades (finques resultants 2, 
4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a 8b, 8c 9b, 9c, 11, 15a i 15b) que hauran de figurar com a 
finques adjudicades a “SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA (SAREB). Així mateix fer el trasllat 
a la finca resultant nº tretze de l’existència del pou i de l’edificació de la finca aportada 
registral nº 1.628 (H), atès que es pot conservar per no quedar afectada per sistemes 
públics i quedar en situació de volum disconforme. 

Les finques adjudicades resultants de la reparcel·lació no sofreixen cap alteració ni en 
les seves descripcions, ni en les seves superfícies, ni en els límits, ni en la quota 
urbanística assignada.

Es fa constar que les rectificacions proposades en cap cas afecten a la participació dels 
titulars de les finques aportades en la comunitat reparcel.latoria ni a la quantificació de 
l’aprofitament urbanístic atribuït a les finques de resultants. Les parcel·les resultants 
mantenen el mateix coeficient de participació (quotes urbanístiques) i superfícies. 

Les úniques diferències amb el cadastre estan en els camins públics que no figuren 
referenciats en el propi cadastre. 

També s’incorpora a la present Modificació la subdivisió de la finca nº 18 de les 
resultants, en cinc finques independents ( 18A, 18B, 18C, 18D i 18E) quina suma total 
de superfícies (2.850 m2), i de quotes urbanístiques (6,56%) són les mateixes del 
Projecte de Compensació aprovat definitivament el 15/02/2010 i s’adjudiquen totes 
elles al mateix propietari Sr. Joan Teixidó Saballs. 

Així les coses, el capítols del projecte de compensació que són motiu de modificació 
són el Capítol II, Capítol IV, Capítol V i Capítol VI con tot seguit es detalla. 

PROMOCIÓ DEL PROJECTE

El present projecte ha estat formulat a petició de la “Junta de Compensació SAU n. 3 – 
Mont-ras”, per tal de procedir al repartiment de beneficis i càrregues urbanístiques del 
Pla Parcial SAU 3. 

DELIMITACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES CESSIONS - ANTECEDENTS

La delimitació de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació es correspon amb el del 
Pla Parcial SAU n. 3 de Mont-ras, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en la sessió de 27 de juliol de 2006 



4 

La superfície total de l’àmbit és de 99.702 m2, dels quals 50.237 m2 són destinats a 
cessions públiques (14.909 m2 destinats a espais lliures per parcs i jardins, 1.238 m2

destinats a protecció de riera, 7.765 m2 a equipaments, 26.243 m2 destinats a vials i 82 
m2 destinats a serveis tècnics). 

PROPIETARIS DE LES FINQUES INICIALS APORTADES 

Els propietaris de les diferents finques privades aportades són les que figuren grafiades i 
descrites en el plànol nº 2 i són les següents 

A SAREB           848,05 m2

B SAREB        5.240,68 m2

C SAREB        1.976,23 m2

D MAS CEBRIA S.L. (50%)               23.307,28 m2 

INVEREM 1997 S.L. (50%)  
E LLUÍS GERONÉS FONFREDA                    4.128,67 m2

F SANTIAGO MARCÓ TARRÉS                1.200,00 m2

G SAREB                 16.798,69 m2 

H  ROBERT XICOIRA CORREDOR               2.271,62 m2

I SAREB                 27.529,87 m2

J SAREB                      797,77 m2

K ENRIC SALA LLADÓ      4.690,36 m2

L JOAN TEIXIDO SABALLS      6.829,14 m2 

M JOAN TEIXIDO SABALLS         503,01 m2

                   96.121,37 m2

La part de vials públics (3.580,63 m2) no comptabilitzen als efectes reparcel.latoris, 
donat que són “bens afectes” que queden substituïts pels propis vials, tal com ho senyala 
la doctrina jurisprudencial,  el DL 1/2005, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, (Art. 
120-5), i article 135 del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

PROCEDIMENT DE LA REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ BÀSICA 
SEGONS L’ARTICLE 115, 118 I 124 DE LA LLEI 1/2005 DE 26 DE JULIOL I 
ART. 164 DEL REGLAMENT DE LA LLEI 1/2005 DECRET 305/2006 DE 18 DE 
JULIOL – SUPÒSIT DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

La vigent Llei 1/2005 de 26 de juliol “Text Refós de la Llei d’Urbanisme”, que va 
entrar en vigor el 29 de juliol de 2005, en el Capítol II article 115 s’estableixen els 
diferents sistemes d’actuació urbanística (reparcel.lació i expropiació), així com les 
modalitats de les reparcel·lacions i en l’article 118 i següents s’estableix el sistema 
d’actuació per reparcel·lació, i en la seva secció segona (Art. 124 i següents) es regula la 
Modalitat de Compensació Bàsica que és la modalitat que ha vingut establerta pel propi 
Pla Parcial SAU 3 tota vegada que es tracte d’un Pla Parcial d’iniciativa particular (art. 
115-4)  

Les obligacions dels propietaris de pagar les despeses d’urbanització,  dintre del procés 
reparcel.latori ve regulat pels articles 116 i 124 els quals disposen: 

“Article 116 

Obligació de pagament de les despeses d’urbanització i mesures en cas 
d’incompliment 
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1. En les modalitats del sistema d’actuació  per reparcel·lació, les persones 
propietàries tenen l’obligació de pagar les despeses d’urbanització, obligació que 
es pot complir mitjançant la cessió de terrenys edificables, situats dins o fora del 
polígon d’actuació, excepte en el supòsit a què es refereix l’article 141.2. 

2. En el sistema de reparcel·lació, el projecte de reparcel·lació pot determinar, com 
a alternativa a l’expropiació de les finques de les persones propietàries no 
adherides a la junta de compensació, el pagament de les despeses d’urbanització 
mitjançant solars situats dins el polígon d’actuació, respectant el principi de no-
discriminació. En les modalitats de compensació bàsica i de compensació per 
concertació, el projecte ha de contenir la proposta d’adjudicació de les finques que 
en resultin a l’entitat urbanística col·laboradora corresponent o bé, si n’és part 
integrant, a l’empresa urbanitzadora; en la modalitat de cooperació, la proposta 
d’adjudicació es fa a favor de l’administració actuant o bé, si s’escau, dels 
concessionaris o concessionàries de la gestió urbanística integrada. 

3. En les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació, l’administració 
urbanística competent pot exigir el pagament de les quotes d’urbanització per via 
de constrenyiment, a proposta de l’administració actuant o de l’entitat urbanística 
col·laboradora corresponent. 

4. En les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació, si s’incompleix 
l’obligació de satisfer les quotes d’urbanització, o bé la d’edificar, en el cas que el 
planejament urbanístic la determini, l’administració, un cop declarat 
l’incompliment, pot expropiar els terrenys de què es tracti, i poden ésser persones 
beneficiàries de l’expropiació l’administració actuant, si no té competència 
expropiatòria, la persona concessionària de la gestió urbanística integrada, la junta 
de compensació o, en la modalitat de compensació per concertació, l’entitat 
urbanística col·laboradora corresponent. 

5. En les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació, si la conservació de 
les obres d’urbanització és obligatòria, es pot aplicar, si se n’escau 
l’incompliment, la via de constrenyiment 

Article 124 

Iniciativa i obligacions 

1. En la modalitat de compensació bàsica, els propietaris o propietàries aporten els 
terrenys de cessió obligatòria, executen a llur càrrec la urbanització, en els termes 
i amb les condicions que siguin determinats pel planejament urbanístic, i es 
constitueixen, mitjançant document públic, en junta de compensació. 

2. La constitució de la junta de compensació a què es refereix l’apartat 1 no és 
obligada en els supòsits següents: 

a) Si hi ha una única persona propietària o bé una única comunitat en 
proindivís, sempre que aquesta situació es mantingui mentre s’executin 
les obres d’urbanització. 
b) Si ho acorda l’ajuntament corresponent, sempre que el projecte de 
reparcel·lació voluntària compleixi els requisits i els criteris de 
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representació i d’actuació establerts per reglament. No obstant això, 
poden constituir en qualsevol moment una junta de compensació. 

3. La iniciativa de la modalitat de compensació bàsica correspon als propietaris o 
propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la 
superfície total del polígon d’actuació urbanística. 

4. Les persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació 
urbanística sotmès a reparcel·lació que no hagin promogut el sistema es poden 
adherir amb igualtat de drets i deures a la junta de compensació que es 
constitueixi. Si no s’hi incorporen, la junta de compensació pot sol·licitar a 
l’administració l’expropiació de llurs finques, en el qual cas gaudirà de la 
condició de beneficiària de l’expropiació, o bé l’ocupació de les esmentades 
finques a favor seu, d’acord amb el que estableix l’article 150, per possibilitar 
l’execució de les obres d’urbanització. 

5. En la modalitat de compensació bàsica, es poden incorporar també a la junta 
de compensació, ultra les persones propietàries, els promotors o les promotores i 
les empreses urbanitzadores que hagin de participar amb la part propietària en la 
gestió del polígon d’actuació urbanística, d’acord amb els requisits i les 
condicions que siguin establerts pels estatuts i per les bases d’actuació. 

6. La junta de compensació, en la modalitat de compensació bàsica, té naturalesa 
administrativa, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment 
dels seus fins. En tot cas, a l’òrgan rector de la junta hi ha d’haver un 
representant de l’administració actuant.” 

L’objecte de tota reparcel.lació ve regular a l’article 118 

“Article 118 

Objecte de la reparcel·lació- 

1. El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o 
regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes 
per a l’edificació, d’acord amb el planejament urbanístic. 

2. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l’agrupació de les finques 
afectades, s’adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en 
proporció a llurs drets respectius, i s’adjudiquen a l’ajuntament i a l’administració 
actuant, si s’escau, els terrenys i les parcel·les que els corresponen, d’acord amb 
aquesta Llei i amb el planejament urbanístic. 

3. La reparcel·lació comprèn la determinació de les indemnitzacions i les 
compensacions econòmiques adequades per a fer plenament operatiu el principi 
del repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació 
urbanística. 

4. S’han de regular per reglament els requisits i la tramitació dels projectes de 
reparcel·lació econòmica, els de reparcel·lació voluntària, els de regularització de 
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finques i els de reparcel·lació que afectin una única persona propietària o diverses 
en proindivís, i també els supòsits en què la reparcel·lació és innecessària.” 

En l’article 118-4 de la Llei 1/2005, es disposa: 

“S’han de regular per reglament els requisits i la tramitació dels projectes de 
reparcel·lació econòmica, els de reparcel·lació voluntària.... i els de 
reparcel·lació que afectin a una única persona propietària o diverses en 
proindivís, i també els supòsits en que la reparcel·lació es innecessària”. 

És a dir, per imperatiu legal, les reparcel·lacions voluntàries, remet al Reglament per la 
seva regulació que ha quedat reflectit en l’article 164 del Reglament de la Llei 1/2005 
(Decret 305/2006 de 18 de juliol Reglament de la Llei d’Urbanisme), el qual disposa: 

 “Art. 164 – Reparcel·lació voluntària 

164.1.- Totes les persones propietàries de finques incloses en un polígon 
d’actuació urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden formular, de 
comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura pública, una proposta de 
reparcel·lació voluntària. 

164.2.- Sense necessitat d’aprovació inicial, l’administració actuant ha de 
sotmetrà la proposta a informació pública per un termini d’un mes i 
simultàniament ha de donar audiència a la resta de persones interessades amb 
citació personal. L’aprovació definitiva del projecte s’ha d’ajustar al que 
estableix l’article 113.2.d) de la Llei d’Urbanisme. 
La certificació de l’acord d’aprovació definitiva possibilita la inscripció de la 
reparcel·lació al Registre de la propietat.” 

CRITERIS UTILITZATS PER DEFINIR ELS DRETS DELS PROPIETARIS EN 
LA REPARCEL·LACIÓ  

Els criteris utilitzats per definir els drets dels propietaris són els definits en l’article 120 
de la Llei 1/2005, desplegat pels articles 133 i següents del Decret 305/2006,  pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 1/2005. És a dir, el dret dels propietaris, és 
proporcional a la superfície de les finques originàries respectives en el moment 
d’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació (Art. 120). Les finques 
resultants es valoraren de conformitat amb el que disposa l’article 120: 

“Article 120 

Criteris dels projectes de reparcel·lació 

1. Els projectes de reparcel·lació han de tenir en compte els criteris següents: 

a) 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. 
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b) Les finques resultants es valoren de la manera que decideixen per unanimitat 
les persones propietàries afectades, sota criteris objectius i generals per a tot el 
polígon d’actuació urbanística i en funció de l’aprofitament urbanístic que li 
atribueix el planejament urbanístic, o bé, si no hi ha acord, es valoren subjectant-
se als criteris de la legislació aplicable en matèria de 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. 

c) 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. 

d) Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o propietàries no permet 
d’adjudicar-los 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 del que estableix l’apartat 3. 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. 

h) 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. 

2. S’han de regular per reglament els supòsits en què és innecessària, en un 
projecte de reparcel·lació, la nova adjudicació de finques, per raó de les 
circumstàncies concurrents, tant en terrenys edificats com en terrenys no edificats, 
sens perjudici de la regularització de llindes que escaigui i dels efectes econòmics 
i jurídics reals de la reparcel·lació. 
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3. 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. 

4. 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. 
b) En el cas que hagin estat adquirits per qualsevol títol onerós, o per cessió 
gratuïta en una actuació no urbanística. 

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.” 

I es definiran amb els requisits i circumstàncies a que fa referència l’article 147 del 
Decret 305/2006. 

En l’annexa I figuren les fitxes de les valoracions i criteris emprats. 

ADJUDICACIONS EXEMPTES DE L’IMPOST GENERAL SOBRE 
TRANSMISSIONS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS ART. 121 DL 1/2005, 
ART. 153 D. 305/2006

Amb la present reparcel·lació els solars adjudicats als propietaris de conformitat amb 
l’article 121 DL 1/2005 en consonància amb l’article 153 del Reglament (D. 305/2006), 
restaran exemptes de l’Impost General sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i en el seu cas l’I.V.A. en consonància amb el Reglament 
Hipotecari 
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C A P I T O L   II 

FINQUES REGISTRALS QUE S’APORTEN

FINCA A

DESCRIPCIÓ – “URBANA. - Tros de terreny erm, situat al sud de la carretera de 
Palafrugell, a Mont-ras, territori anomenat “Sauleda” o “Pradells”, del terme municipal 
de Mont-ras, amb una superfície aproximada de sis-cents seixanta-sis metres quadrats; 
té una figura irregular en forma de triangle, i afronta: al Nord, amb la indicada carretera 
de Palafrugell a Mont-ras; al Sud, amb Federico Soles; a l’Est, amb Pedro Mediña, 
mitjançant rec; i a l’Oest, per formar vèrtex, amb la confluència dels llindars Nord i 
Sud. La seva Referència Cadastral és: 2402713EG1420S0001IM.

INSCRIPCIÓ- Inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 1220 de Mont-
ras, Tom 3415 , Llibre 66, Foli 131

TÍTOL – SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB), segons títol de compraventa davant 
del notari de Barcelona Ricardo Manen Barcelo de data 02/12/2016 i inscrit en la 
inscripció 10ª el 13/02/2017

CÀRREGUES – Lliure de càrregues

AMIDAMENT REAL – Segons amidament real aquesta finca té una superfície de 
848,05 m2 (vuit-cents quaranta-vuit metres amb cinc decímetres quadrats). 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present Projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3. La seva Referència Cadastral és: 
2402713EG1420S0001IM. 

FINCA B

DESCRIPCIÓ – “Urbana Parcela de terreno o solar situada en la calle La Sauleda, del 
término municipal de Mont-ras, de superficie cinco mil doscientos cuarenta metros 
cuadrados (5.240 m2). LINDA: al Este, con resto de finca propiedad de Pilar Arboix, al 
Sur, con el camino público de la Closa; al Norte, con la carretera de Palamós a 
Palafrugell; y al Oeste, con finca de Florencia Padrosa Güell. Su referencia catastral es 
2402723EG1420S0001WM” 

INSCRIPCIÓ - Inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 2104 de Mont-
ras, tom 3215, llibre 59, Foli 179

TÍTOL – SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB), segons títol de compraventa davant 
del notari de Barcelona Ricardo Manen Barcelo de data 02/12/2016 i inscrit en la 
inscripció 8ª el 13/02/2017

CÀRREGUES – Lliure de càrregues
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AMIDAMENT REAL – Segons amidament real aquesta finca té una superfície de 
5.240,68 m2 (cinc mil dos-cents quaranta metres amb seixanta-vuit decímetres quadrats) 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3, cadastral 2402723EG1420S0001WM. 

FINCA C

DESCRIPCIÓ – “URBANA. - Peça de terra cultivada, situada en el terme de Mont-ras, 
partida “Puig del Mas Roquer”, de cabuda, després de varies segregacions, mil sis-cents 
trenta-quatre metres, cinquanta decímetres quadrats (1.634,50 m2). AFRONTA abans de 
les segregacions: al Nord, amb camí que dirigeix a Fitor, que arranca de la carretera de 
Girona a Palamós; a 1’Est, amb resta de la major finca, porció “Puig del Mas Roquer”; 
al Sud, amb finca de Luis Maimi Bonet; i a l’Oest, també amb resta del senyor Peinó, 
porció “La Llosa”, mitjançant el rec de desaigua. La seva referència cadastral es 
2800050EG1420S0001WM

INSCRIPCIÓ - Inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 992 de Mont-
ras, tom 3453, llibre 68, Foli 214

TÍTOL – SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB), segons títol de compraventa davant 
del notari de Barcelona Ricardo Manen Barcelo de data 02/12/2016 i inscrit en la 
inscripció 9ª el 13/02/2017

CÀRREGUES – Lliure de càrregues

AMIDAMENT REAL – Segons amidament real aquesta finca té una superfície de 
1.976,23 m2 (mil nou-cents setanta-sis metres amb vint-i-tres decímetres quadrats). 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3, cadastral 2800050EG1420S0001WM. 

FINCA D  

DESCRIPCIÓ – “URBANA. - Tierra en término de Mont-ras, territorio “Puig del Mas 
Roquer y la Closa’, de cabida actualmente, según el Registro, VEINTITRÉS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, cultivo y viña. 
LINDA; al Este, derecho habiente de Juan Miró, hoy también Luís Maimí y Manuel 
Porcel, adquiridas de la mayor; Sur con viuda de José Maria Avellí Doménech y 
Vicente Plana Jofra; Oeste, con resto que fue mayor finca mediante camino, sucesores 
de Juan Rocas, Florencio Ribas y Salvador Geronés; y Norte, dicho Geronés, camino a 
Fitor, Francisca Corredor y herederos de Sebastián Geli. Dentro de esta finca existe un 
pozo con una barraca en la que está el motor para elevar el agua.” 

 INSCRIPCIÓ – Inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 848 de Mont-
ras, Tom 3028, Llibre 53, Foli 9 
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TÍTOL – Aquesta finca pertany a MAS CEBRIA S.L. (50%), i INVEREM 1997 S.L. 
(50%), segons escriptura de “disolución y liquidación de sociedad” de data vint-i-vuit 
de juny de dos mil set, davant del Notari de Girona D. Enrique Brancos Nuñez. 

CÀRREGUES – Lliure de càrregues i gravàmens 

AMIDAMENT REAL – Segons amidament real aquesta finca té una superfície real de 
23.307,28 m2 (vint-i-tres mil tres-cents set metres amb vint-i-vuit decímetres quadrats) 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3 Referència cadastral: 
2500708EG1420S0001KM. 

FINCA E

DESCRIPCIÓ – “RÚSTICA. “Porción de tierra cultiva con tiras o leños, de extensión 
dos vesanas, iguales a cuarenta y tres áreas, setenta y cinco centiáreas, situada en el 
término municipal de Mont-ràs, y partida conocida por “Tiras Inmediats al campo 
Bohera”. Linda: AL Este, Sur y Oeste, con Don Baldomero Rocas, hoy sus sucesores; y 
en este último linde con Don Juan Rocas; y, al Norte, con dicho Juan Rocas”. 

INSCRIPCIÓ- Inscrita  en el Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 316 de Mont-
ras, Tom 2847; Llibre 45; Foli 210. 

TÍTOL – Pertanyen a D. LLUÍS GERONÉS FONTFREDA, segons escriptura de 
donació efectuada davant del Notari de Palafrugell D. JOSÉ MARIA FONCILLAS 
CASAUS, de disset d’agost de mil nou-cents noranta-cinc. 

CÀRREGUES – Lliure de càrregues i gravàmens. 

AMIDAMENT RECENT – Segons amidament recent real aquesta finca te una superfície 
quatre mil quatre-cents vint metres quadrats amb vint-i-nou decímetres quadrats 
(4.420,29  m2).

APORTACIÓ: S’aporten solament part de la finca, concretament 4.128,67 m2 (quatre 
mil cent vint-i-vuit metres amb seixanta-set decímetres quadrats) de la finca al present 
projecte de Reparcel·lació per Compensació Bàsica del Sector SAU 3. 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA APORTADA A LA PRESENT REPARCEL·LACIÓ 
DEL SAU 3.- Urbana, amb una superfície de 4.128,67 m2 (quatre mil cent vint-i-vuit 
metres amb seixanta-set decímetres quadrats). Limita al Nord, una petita part amb la 
finca de la que es segrega, i la resta amb Juan Rocas; al Sud, amb Santiago Marco 
Tarres i Mas Cebrià S.L. i Inverem 1997 S.L.; a l’Est amb Mas Cebria S.L. i Inverem 
1997 S.L.; i a l’Oest amb C/ del Suro. 

RESTA DE FINCA DESPRÉS DE L’APORTACIÓ.- Urbana, amb una superfície de 
dos-cents noranta-un metres quadrats amb seixanta-dos decímetres quadrats (291,62
m2). Limita: a l’Est amb finca del Carrer Barri de la Sauleda nº 21; i Oest  amb finca del 
Carrer Barri Sauleda nº 9; al Nord amb Carrer Barri de la Sauleda; i al Sud amb finca 
segregada E de la reparcel·lació del SAU 3. 
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FINCA F

DESCRIPCIÓ – “RÚSTICA.- Pieza de tierra sita en término municipal de Mont-ras, 
territorio “Puig del Mas Roquer y La Llosa”, de una extensión de doce áreas. 
LINDANTE: al Norte, con Luís Geronés; al Sur y al Este, con Juan Peiró; y al Oeste, 
camino. 

INSCRIPCIÓ – Inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 1419 de 
Mont-ras, Tom 2342, Llibre 31, Foli 225. 

TÍTOL – Pertany a SANTIAGO MARCÓ TARRÉS, segons escriptura de compra-
venda efectuada davant el Notari de Roses D. Carlos Pons Cervera el 4 de desembre de 
1982. 

CÀRREGUES – Lliure de càrregues i gravàmens. 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3. Referència cadastral:2500712EG1420S0001. 

FINCA G – FINCA I – FINCA J

DESCRIPCIÓ – “RÚSTICA. Pieza de tierra, cultivo secano, de cabida actualmente, 
según el Registro y después de una segregación, cuatro hectáreas, sesenta y cinco áreas, 
nueve centiáreas y ochenta y cinco miliáreas. El conjunto se halla situado en término de 
Mont-ras y paraje “la Sauleda”. LINDANTE antes de tal segregación: al Norte, con 
Rosa Serra Xicoira y con riera de la mina Carmen que la separa de finca de Mercedes 
Canadés y, por enclave de porciones de los hermanos Manuel y Antonio Porcel 
Requena, y en otra cara .con Juan Peiró Piferrer; al Este, con acequia de desagüe que 
aquí es medianera con las fincas que separa de Ana Maria Xicoira Vidal y de los 
esposos Pedro Rocas y Reinalda Alsina; al Sur, con la riera del Manso Roqué, que antes  
de llegar al confín Oeste la atraviesa en parte, y la separa de fincas de herederos de 
Ramon Prats Gibert, de Enrique Sala y otros propietarios, para terminar en la porción 
separada por la riera lindando con Juan TEIXIDÓ Pannón; y al Oeste, con la carretera 
de Girona a Palamós. Esta total finca se halla atravesada, de Sur a Norte, por la que 
había sido carretera antigua a Palamós, y por su confín Sur, debido a la designa B, tiene 
acceso por medio de camino que atravesando la propiedad colindante de los herederos 
de Ramón Prats, Gibert llega a la carretera antigua de Mont-ras a Palafrugell. 
Referencias catastrales: 2500709EG1420S0001RM; 2498201EG1329N0001XW; 
2499202EG1329N0001DW”

INSCRIPCIÓ – Inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 1226 de 
Mont-ras, Tom 3390, Llibre 65; Foli 171. 

TÍTOL – SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB), segons títol de compraventa davant 
del notari de Barcelona Ricardo Manen Barcelo de data 02/12/2016 i inscrit en la 
inscripció 10ª el 13/02/2017

CÀRREGUES – Lliure de càrregues
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AMIDAMENT REAL – Segons amidament real aquesta finca té una superfície real de 
45.126,33 m2 (quaranta cinc mil cent vint-i-sis metres amb trenta-tres decímetres 
quadrats). 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3, cadastrals  2500709EG1420S0001RM; 
2498201EG1329N0001XW; 2499202EG1329N0001DW 

FINCA H

DESCRIPCIÓ – “URBANA. Casa de labor vieja número trece, sita en término de 
Mont-ras, territorio “Sauleda” o “Surar” de planta baja y piso, dos cuerpos y cobertizo, 
junto con un trozo de terreno cultivo con una superficie un junto de dos mil doscientos 
setenta metros cuadrados, en el que existe un pozo y una alberca, de los que lo edificado 
ocupa ciento setenta y siete metros cuadrados. LINDANTE: al Norte, Sur, y Este, con 
resto de finca de que se segrega; y al Oeste, con antiguo camino a Palamós. 

INSCRIPCIÓ – Inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 1628 de 
Mont-ras, Tom 2628; Llibre 36; Foli 144. 

TÍTOL Pertany a ROBERT XICOIRA CORREDOR, segons escriptura de donació, 
davant del Notari de Palafrugell, D. Fernando Hospital Rusiñol de 3 de juliol de 1986. 

CÀRREGUES – Lliure de càrregues i gravàmens. 

AMIDAMENT REAL – Segons amidament real aquesta finca té una superfície de 
2.271,62 m2 (dos mil dos-cents setanta-un metres seixanta dos decímetres quadrats). 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3. Referència cadastral 
2500710EG1420S000AOM. 

FINCA K

DESCRIPCIÓ – “ URBANA. Casa de planta baja solamente en mal estado de 
habitabilidad, de ochenta metros cuadrados, aproximadamente, un pozo con motor e 
instalación eléctrica, y molino de viento, para la extracción de agua y cubierto en que 
hay un horno de cocer ladrillos, todo ello en mal estado la casa está señalada con el 
número veintisiete y figura todo ello en una pieza de tierra cultiva, de tercera calidad, de 
tres vesanas y tres cuartos poco mas o menos, situado en la calle de Torres Jonama, del 
pueblo de Mont-ras, la equivalencia de las tres vesanas y tres cuarto es de ochenta y dos 
áreas dos centiáreas, en el paraje llamada "Camp del Mas Roquer”. LINDA: al Sur 
frente, con calle de Torres Jonama, que es también carretera que de Mont-ras va a 
Palafrugell; al Este, izquierda entrando con camino carretal, antes campo; a Oeste 
derecha con camino carretal; y al Norte, espalda, con acequia del titulado Mas Roquer.” 

INSCRIPCIÓ – Inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 374 de 
Mont-ras, Tom 1453, Llibre 25; Foli 54. 

TÍTOL – Pertany a ENRIQUE SALA LLADÓ, segons escriptura de compra-venda, 
efectuada davant del Notari de Palamós D. Luis Fort Poch  el 25 de gener de 1966. 
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CÀRREGUES – Lliure de càrregues i gravàmens. 

AMIDAMENT REAL – Segons recent amidament real aquesta finca te una superfície de 
7.106,13 m2 (set mil cent sis metres quadrats amb tretze decímetres quadrats.

APORTACIÓ: S’aporta solament part de la finca, concretament 4.690,36 m2 (quatre mil 
sis-cents noranta metres amb trenta-sis decímetres quadrats) de la finca al present 
projecte de Reparcel·lació per Compensació Bàsica del Sector SAU 3. Referència 
cadastral 2598602EG1329N0001HW 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA APORTADA A LA PRESENT REPARCEL·LACIÓ 
DEL SAU 3.- Urbana, amb una superfície de 4.690,36 m2 (quatre mil sis-cents noranta 
metres amb trenta-sis decímetres quadrats). Limita: al Nord amb Rec Roquer o Riera del 
Mas Solei; al Sud amb Carrer Torres Jonama; a l’Est amb Finca L de les aportades a la 
present reparcel·lació del S.A.U.; i a l’Oest amb finca matriu de la que es segrega. 

RESTA DE FINCA DESPRÉS DE L’APORTACIÓ – “Urbana, Casa de planta baixa en 
mal estat d’habitabilitat, de vuitanta metres quadrats, aproximadament, un pou amb 
motor i instal·lació elèctrica, i molí de vent, per a l’extracció d’aigua i cobert que hi ha 
un forn de coure maons, tot això en mal estat la casa està assenyalada amb el número 
vint-i-set i figura tot això en un terreny  amb una superfície de dos mil quatre-cents 
quinze metres quadrats amb setanta set decímetres quadrats (2.4 15,77m2). Llinda: al 
Sud amb Carrer de Torres Jonama, a l’Est amb finca segregada al SAU 3; a l’Oest amb 
camí carretal; i al Nord, amb sèquia del titulat Mas Roquer”.  

FINCA L

DESCRIPCIÓ – “URBANA. Trozo de terreno o solar apto para edificar, situado en el 
territorio “Lo Quintá”, del término municipal de Mont-ras, de extensión superficial de 
cinco mil novecientos ochenta y un metros cuadrados (5.981,00 m2). LINDA: por el 
Norte, con la riera “Mas Solei”; al Sur y al Este, con finca de Albert Teixidó Tibau; y al 
Oeste, con finca de Enric Sala Lladó.” 

INSCRIPCIÓ – Inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 2091 de 
Mont-ras, Tom 3215, llibre 59, Foli 9. 

TÍTOL – Pertany a JOAN TEIXIDÓ SABALLS, segons escriptura de compra-venda 
efectuada davant del Notari de Palafrugell D. Juan Antonio Noguera Vélez, el 23 de 
desembre de 2005. 

CÀRREGUES – Lliure de càrregues i gravàmens. 

AMIDAMENT REAL – Segons amidament real aquesta finca te una superfície de 
6.829,14 m2 (sis mil vuit-cents vint-i-nou metres amb catorze decímetres quadrats). 

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present Projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3. Referència cadastral 
2598601EG1329N0001UW 
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FINCA M

DESCRIPCIÓ – “URBANA. - Trozo de tierra cultiva, actualmente convertida en 
urbana. - de cabida aproximadamente media vesana, igual a diez áreas, noventa y tres 
centiáreas, situada en término de Mont-ras, y territorio “Mas Roquer”. LINDANTE: al 
Este, parte con la riera de Mont-ras y parte con resto de mayor finca de que procedía, el 
cual punto y formando parte de esta finca existe un sendero en el que se estableció 
derecho de paso; al Sur, con finca de esta herencia; al Oeste, con finca también de esta 
herencia y al Norte, con la viuda de José Maria Avellí, mediante dicha riera. 

INSCRIPCIÓ – Inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, Finca 857 de 
Mont-ras, Tom 2758, llibre 41, Foli 17. 

TÍTOL – Pertany a JOAN TEIXIDÓ SABALLS, segons escriptura de compra-venda 
efectuada davant del Notari de Palafrugell D. Juan Antonio Noguera Vélez, el 23 de 
desembre de 2005. 

CÀRREGUES – Lliure de càrregues i gravàmens. 

AMIDAMENT REAL – Segons recent amidament real aquesta finca te una superfície de 
cinc-cents tres metres quadrats amb un decímetre quadrat (503,01 m2)

APORTACIÓ: S’aporta la totalitat de la finca al present Projecte de Reparcel·lació per 
Compensació Bàsica del Sector SAU 3. Referència cadastral 
2598601EG1329N0001UW 
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C A P I T O L   III 

AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL

El contingut de les finques situades en la  Projecte de Reparcel·lació Voluntària SAU nº 
3 de Mont-ras, s’agrupen, amb caràcter instrumental en la finca que a continuació es 
descriu i quina inscripció amb les cabudes degudes es sol·licita expressament. 

Extensió superficial total de l’agrupament  de 99.702 m2 de perímetre irregular (amb 
una superfície de finques privades 96.121,37 m2 i els restants 3.580,63 m2 de camins 
públics). 

Queda delimitat el present perímetre, motiu del projecte de compensació pels següents 
Límits: al Nord Avinguda de Palafrugell; al Sud, part amb Carrer Torres Jonama i part 
amb riera, a l’Oest part amb Carretera de Palamós a Girona, i part amb Carrer Bola 
Sauleda; i a l’Est amb Riera. 

La present Agrupació s’inscriu a favor de la “Junta de Compensació SAU nº 3” 
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C A P I T O L   IV 

SEGREGACIONS

De l’agrupació instrumental descrita en el Capítol III s’efectuen les següents 
segregacions: 

A - PARCEL·LES EDIFICACIÓ PRIVADA  

UNA-A  - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús comercial Zona 12a, de forma irregular. Extensió superficial 1.895,00 
m2 (mil vuit-cents noranta-cinc metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.022,50 
m2 (mil vint-i-dos metres amb cinquanta decímetres quadrats). Limita al Nord, part amb 
límit de la present reparcel·lació i part amb parcel·la vint-i-cinc d’espais lliures, de la 
present reparcel·lació; al Sud amb parcel·la una-b de la present reparcel·lació; a l’Est 
amb parcel·la tres de la present reparcel·lació; i a l’Oest amb Carretera de Palamós a 
Girona. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització de 
1,71%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 41.849,34 € 
(quaranta-un mil vuit-cents quaranta-nou euros amb trenta-quatre cèntims) més l’IVA 
corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a INVEREM 1997 S.L. 

UNA-B  - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús comercial zona 12a, de forma irregular. Extensió superficial 1.790,00 m2

(mil set-cents noranta metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.188,50 m2 (mil 
vuitanta-vuit metres amb cinquanta decímetres quadrats). Limita al Nord, amb parcel·la 
una-a de la present reparcel·lació; al Sud amb carrer de nova obertura de la present 
reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la tres de la present reparcel·lació; i a l’Oest amb 
Carretera de Palamós a Girona. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses 
d’urbanització de 2,01%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import 
de 49.191,32 € (quaranta-nou mil cent noranta-un euros amb trenta-dos cèntims) més 
l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a MAS CEBRIÀ S.L. 

DOS – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús comercial zona 12a, de forma rectangular. Extensió superficial 2.676,00 
m2 (dos mil sis-cents setanta-sis metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.606,00 
m2 ( mil sis-cents sis metres quadrats). Limita al Nord amb vial de nova obertura en la 
present reparcel·lació; al Sud amb parcel·la vint-i-sis de la present reparcel·lació 
destinada a espais lliure; a l’Est amb parcel·la sis de la present reparcel·lació; i a l’Oest 
amb Carretera de Palamós a Girona. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les 
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despeses d’urbanització del 2,96%. Afectada en el compte de liquidació provisional per 
un import de 72.440,96 € (setanta-dos mil quatre-cents quaranta euros amb noranta-sis 
cèntims) més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

TRES - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma rectangular. Extensió superficial 1.692,00 m2 (mil 
sis-cents noranta-dos metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.419,60 m2 (mil 
quatre-cents dinou metres amb seixanta decímetres quadrats). Limita al Nord, amb 
parcel·la vint-i-cinc d’espais lliures, de la present reparcel·lació; al Sud amb Carrer de 
nova obertura; a l’Est amb carrer  per vianants de nova obertura de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest amb parcel·les una-a i una-b de la present reparcel·lació. 
Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització de 0,00%.  

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

QUATRE - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. 
Solar edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 3.749 m2 (tres 
mil set-cents quaranta-nou metres quadrats), amb un sostre edificable de 2.207,40 m2

(dos mil dos-cents set metres quaranta decímetres). Limita al Nord, amb parcel·la vint-i-
cinc d’espais lliures, de la present reparcel·lació; al Sud amb Carrer de nova obertura; a 
l’Est part amb parcel·la vint-i-cinc d’espais lliures, i part amb parcel·la cinc de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest amb carrer de nova obertura de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
de 8,46%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 207.044,09 
€ (dos-cents set mil quaranta-quatre euros amb nou cèntims) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

CINC - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 466 m2 (quatre-cents 
seixanta-sis metres quadrats), amb un sostre edificable de 233 m2 (dos-cents trenta-tres 
metres quadrats). Limita al Nord, amb parcel·la vint-i-cinc d’espais lliures, de la present 
reparcel·lació; al Sud amb Carrer de nova obertura; a l’Est  amb parcel·la vint-i-nou de 
serveis tècnics de la present reparcel·lació; i a l’Oest amb parcel·la quatre de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
de 0,66%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 16.152,38 € 
(setze mil cent cinquanta-dos amb trenta-vuit cèntims) més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB
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SIS – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma rectangular. Extensió superficial 1.305,00 m2 (mil 
tres-cents cinc metres quadrats), amb un sostre edificable de 951,00 m2 (nou-cents 
cinquanta-un metres quadrats). Limita al Nord amb vial de nova obertura en la present 
reparcel·lació; al Sud amb parcel·la vint-i-sis de la present reparcel·lació destinada a 
espais lliure; a l’Est amb vial de nova obertura de la present reparcel·lació; i a l’Oest 
amb parcel·la dos de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota 
de les despeses d’urbanització del 0,00%.  

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS. 

SET-A – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 947,00 m2 (nou-
cents quaranta-set metres quadrats), amb un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-cents 
quaranta-tres metres quadrats vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord i  Oest amb 
vials de nova obertura en la present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la set-b de la 
present reparcel·lació; i al Sud amb parcel·la set-d de la present reparcel·lació . Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 3,48%. Afectada en 
el compte de liquidació provisional per un import de 85.167,07 € (vuitanta-cinc mil cent 
seixanta-set euros amb set cèntims ) més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

SET-B – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 911,00 m2 (nou-
cents onze metres quadrats), amb un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-cents quaranta-
tres metres quadrats vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord  amb vial de nova 
obertura en la present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la set-c de la present 
reparcel·lació;  al Sud amb parcel·la set-e de la present reparcel·lació; i a l’Oest amb 
parcel·la set-a de la present reparcel·lació . Aquesta parcel·la li correspon una quota de 
les despeses d’urbanització del 3,48%. Afectada en el compte de liquidació provisional 
per un import de 85.167,07 € (vuitanta-cinc mil cent seixanta-set euros amb set cèntims) 
més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

SET-C – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 965,00 m2 (nou-
cents seixanta-cinc metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents 
vuitanta-set metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord i Est 
amb vials de nova obertura en la present reparcel·lació; a l’Oest amb parcel·la set-b de 
la present reparcel·lació;  al Sud amb parcel·la set-f de la present reparcel·lació; i a 
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l’Oest amb parcel·la set-b de la present reparcel·lació . Aquesta parcel·la li correspon 
una quota de les despeses d’urbanització del 2,91%. Afectada en el compte de 
liquidació provisional per un import de 71.217,29 (setanta un mil dos-cents disset euros 
amb vint-i-nou cèntims) més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

SET-D – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 947,00 m2 (nou-
cents quaranta-set metres quadrats), amb un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-cents 
quaranta-tres metres quadrats vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord  amb 
parcel·la set-a de la present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la set-e de la present 
reparcel·lació;  al Sud i Est  amb vials de nova obertura de la present reparcel·lació . 
Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 3,47%. 
Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 84.922,34 € (vuitanta-
quatre mil nou-cents vint-i-dos euros amb trenta-quatre cèntims ) més l’IVA 
corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

SET-E – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 911,00 m2 (nou-
cents onze metres quadrats), amb un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-cents quaranta-
tres metres quadrats vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord  amb parcel·la set-b 
de la present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la set-f de la present reparcel·lació;  al 
Sud amb vial de nova obertura de la present reparcel·lació; i a l’Oest amb parcel·la set-d 
de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses 
d’urbanització del 3,47%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import 
de 84.922,34 € (vuitanta-quatre mil nou-cents vint-i-dos euros amb trenta-quatre 
cèntims ) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

SET-F – DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial 1.175,00 m2 (mil 
cent setanta-cinc metres quadrats), amb un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-cents 
quaranta-tres metres quadrats vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord amb 
parcel·la set-c de la present reparcel·lació; a l’Est i Sud amb vials de nova obertura de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest amb parcel·la set-e de la present reparcel·lació. Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 3,47%. Afectada en 
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el compte de liquidació provisional per un import de 84.922,34 € (vuitanta-quatre mil 
nou-cents vint-i-dos euros amb trenta-quatre cèntims ) més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

VUIT A - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 2.115 m2 (dos mil 
cent quinze metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.263,60 m2 (mil dos-cents 
seixanta-tres metres quadrats amb seixanta decímetres quadrats). Limita al Nord, amb 
vial; al Sud amb parcel·la vuit-b i vuit-c de la present reparcel·lació; a l’Est amb vial de 
nova obertura en la present reparcel·lació, i a l’Oest amb límit de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
del 4,80%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 117.471,82 
€ (cent disset mil quatre-cents setanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims) més l’IVA 
corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

VUIT-B - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 939,00 m2

(nou-cents trenta nou metres quadrats ), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-
cents vuitanta-set metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord, 
amb la parcel·la vuit-a de la present reparcel·lació; al Sud amb vial de nova obertura 
prolongació del Carrer del Suro; a l’Est amb vial de nova obertura de la present 
reparcel·lació, i a l’Oest amb parcel·la vuit-c de la present reparcel·lació. Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 2,99%. Afectada en 
el compte de liquidació provisional per un import de 73.175,16 € (setanta-tres mil cent 
setanta-cinc euros amb setze cèntims) més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

VUIT-C - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 1.598 m2 (mil 
cinc-cents noranta-vuit metres quadrats), amb un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-
cents quaranta-tres metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord, 
part amb finca vuit-a i amb límit de la present reparcel·lació; al Sud amb vial de nova 
obertura de la present reparcel·lació; a l’Est part  amb parcel·la vuit-b de la present 
reparcel·lació, i a l’Oest amb parcel·la vuit-d de la present reparcel·lació. Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 3,59%. Afectada en 
el compte de liquidació provisional per un import de 87.859,13 € (vuitanta-set mil vuit-
cents cinquanta-nou euros amb tretze cèntims) més l’IVA corresponent 
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CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB)

VUIT D - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 1.224,00 m2 (mil 
dos-cents vint-i-quatre metres quadrats), amb un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-
cents quaranta-tres metres amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord, amb límit 
de la present reparcel·lació; al Sud amb vial de nova obertura de la present 
reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la vuit-a present reparcel·lació, i a l’Oest amb parcel·la 
vuit-e de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les 
despeses d’urbanització del 0%.  

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

VUIT E - DESCRIPCIÓ – Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar 
edificable d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 590,00 m2 (cinc-
cents noranta metres quadrats), amb un sostre edificable de 475,80 m2 (quatre-cents 
setanta-cinc metres amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord, amb límit de la 
present reparcel·lació; al Sud amb vial de nova obertura de la present reparcel·lació; a 
l’Est amb parcel·la vuit-d present reparcel·lació, i a l’Oest amb límit de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
del 1,60%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 39.157,27 
€ (trenta-nou mil cent cinquanta-set euros amb vint-i-set cèntims) més l’IVA 
corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a LLUÍS GERONES FONTFREDA 

NOU-A - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 1.365,00 m2 (mil tres-cents 
seixanta-cinc metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents 
vuitanta-set metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord, i Oest 
amb vial de nova obertura en la present reparcel·lació; i a l’Est amb parcel·la nou-b de la 
present reparcel·lació; al Sud amb límit de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li 
correspon una quota de les despeses d’urbanització del 2,76%. Afectada en el compte de 
liquidació provisional per un import de 67.546,30 € (seixanta-set mil cinc-cents 
quaranta-sis euros amb trenta cèntims) més l’IVA corresponent 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a LLUÍS GERONES FONTFREDA 

NOU-B - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 1.245,00 m2 (mil dos-cents 
quaranta-cinc metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents 
vuitanta-set metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord i Est, 
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amb vial de nova obertura en la present reparcel·lació; i a l’Oest amb parcel·la nou-a de 
la present reparcel·lació i una petita part amb límit de la present reparcel·lació; al Sud 
amb parcel·la nou-c de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una 
quota de les despeses d’urbanització del 3,02%. Afectada en el compte de liquidació 
provisional per un import de 73.909,36 € (setanta-tres mil nou-cents nou euros amb 
trenta-sis cèntims) més l’IVA corresponent.
CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

NOU-C - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 1.319,00 m2 (tres mil tres-cents 
dinou metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents vuitanta-set 
metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord amb la parcel·la nou-
b  en la present reparcel·lació; a l’Est amb vial de nova obertura; a l’Oest amb límit de 
la reparcel·lació; al Sud amb vial de nova obertura de la present reparcel·lació. Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 3,02%. Afectada en 
el compte de liquidació provisional per un import de 73.909,36 € (setanta-tres mil nou-
cents nou euros amb trenta-sis cèntims) més l’IVA corresponent.

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

DEU-A - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma rectangular. Extensió superficial de 1.501,00,00 m2 (mil cinc-cents 
un  metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.263,60 m2 (mil dos-cents seixanta-
tres metres quadrats amb seixanta decímetres quadrats). Limita al Nord, amb vial 
prolongació del Carrer del Suro;  Sud, amb vial de nova obertura en la present 
reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la deu-b de la present reparcel·lació i a l’Oest amb vial 
de nova obertura. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses 
d’urbanització del 4,26%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import 
de 104.256,24 € (cent quatre mil dos-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-quatre 
cèntims) més l’IVA corresponent.

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a MAS CEBRIA S.L. 

DEU-B - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma rectangular. Extensió superficial de 1.432,00,00 m2 (mil quatre-
cents trenta-dos metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.263,60 m2 (mil dos-
cents seixanta-tres metres quadrats amb seixanta decímetres quadrats). Limita al Nord, 
amb vial prolongació del Carrer del Suro;  Sud, amb vial de nova obertura en la present 
reparcel·lació; a l’Est amb vial de nova obertura de la present reparcel·lació i a l’Oest 
amb parcel·la deu-a de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota 
de les despeses d’urbanització del 4,26%. Afectada en el compte de liquidació 
provisional per un import de 104.256,24 € (cent quatre mil dos-cents cinquanta-sis 
euros amb vint-i-quatre cèntims) més l’IVA corresponent.



25 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a MAS CEBRIA S.L. 

ONZE- Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 820,00 m2 (vuit-cents vint 
metres quadrats), amb un sostre edificable de 631,80 m2 (sis-cents trenta-un metres amb 
vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord i Oest amb vial de nova obertura en la 
present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la dotze de la present reparcel·lació; al Sud 
amb parcel·la tretze de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota 
de les despeses d’urbanització del 2,33%. Afectada al compte de liquidació provisional 
per un import de 57.022,78 € (cinquanta-set mil vint-i-dos euros amb setanta-vuit 
cèntims) més l’IVA  corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

DOTZE - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 646,00 m2 (sis-cents quaranta-
sis metres quadrats), amb un sostre edificable de 323,00 m2 (tres-cents vint-i-tres metres 
quadrats). Limita al Nord amb vial de nova obertura en la present reparcel·lació; a l’Est 
mitjançant passatge amb la  parcel·la catorze de la present reparcel·lació; al Sud amb 
parcel·la tretze de la present reparcel·lació; i a l’Oest amb la parcel·la onze de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
del 0,84%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 20.557,57 
€ (vint mil cinc-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-set cèntims) més l’IVA 
corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SANTIAGO MARCO TARRES. 

TRETZE - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 2.233,00 m2 (dos mil dos-
cents trenta-tres metres quadrats), amb un sostre edificable de 1.419,60 m2 (mil quatre-
cents dinou metres amb seixanta decímetres quadrats). En aquest solar s’hi troba 
edificada una casa de planta baixa i pis amb dos cossos i cobert ocupant una superfície 
de cent setanta-set metres quadrats, així mateix hi ha un pou i una cisterna. Limita al 
Nord amb parcel·les onze i dotze de la present reparcel·lació; a l’Est mitjançant passatge 
amb la  parcel·la catorze de la present reparcel·lació; al Sud i Oest  amb vial de nova 
obertura de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les 
despeses d’urbanització del 0,00%.  

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica ROBERT XICOIRA CORREDOR. 

CATORZE-A - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 1.172,00 m2 (mil cent 



26 

setanta-dos metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents vuitanta-
set metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord, i Est amb vial de 
nova obertura en la present reparcel·lació; i a l’Oest mitjançant passatge amb les 
parcel·les dotze i tretze de la present reparcel·lació; i al Sud amb parcel·la catorze-b de 
la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses 
d’urbanització del 2,66%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import 
de 65.098,97 € (seixanta-cinc mil noranta-vuit euros amb noranta-set cèntims) més 
l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica el 85,723% a  INVEREM 1997 S.L. i el 
14,277% a SANTIAGO MARCO TARRÉS 

CATORZE-B - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 907,00 m2 (nou-cents set 
metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents vuitanta-set metres 
quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord amb parcel·la catorze-a de 
la present reparcel·lació; Est amb parcel·la catorze-c de la present reparcel·lació;  a 
l’Oest mitjançant passatge amb parcel·la tretze de la present reparcel·lació; i al Sud amb 
vial de nova obertura de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una 
quota de les despeses d’urbanització 2,66%. Afectada en el compte de liquidació 
provisional per un import de 65.098,97 € (seixanta-cinc mil noranta-vuit euros amb 
noranta-set cèntims) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a INVEREM 1997 S.L 

CATORZE-C - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 563,00 m2 (cinc-cents 
seixanta-tres metres quadrats), amb un sostre edificable de 319,80 m2 (tres-cents dinou 
metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord amb parcel·la 
catorze-a de la present reparcel·lació; Est amb vial de nova obertura de la present 
reparcel·lació; a l’Oest amb parcel·la catorze-b de la present reparcel·lació; i al Sud amb 
vial de nova obertura de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una 
quota de les despeses d’urbanització 1,08%. Afectada en el compte de liquidació 
provisional per un import de 26.431,16 € (vint-i-sis mil quatre-cents trenta-un euros 
amb setze cèntims) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a JOAN TEIXIDO SABALLS 

QUINZE-A - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 947,00 m2 (nou-cents 
quaranta set  metres quadrats), amb  un sostre edificable de 943,80 m2 (nou-cents 
quaranta-tres metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats ). Limita al Nord i Oest 
amb vial de nova obertura en la present reparcel·lació; a l’Est mitjançant passatge amb 
parcel·la setze-a de la present reparcel·lació; al Sud amb parcel·la quinze-b de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
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del 3,48%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 85.167,07 
€ (vuitanta-cinc mil cent seixanta set euros amb set cèntims ) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB

QUINZE-B - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 716,00 m2 (set-cents setze 
metres quadrats), amb  un sostre edificable de 627,90 m2 (sis-cents vint-i-set metres 
quadrats amb noranta decímetres quadrats). Limita al Nord amb parcel·la quinze-a de la 
present reparcel·lació; a l’ Oest amb vial de nova obertura en la present reparcel·lació; a 
l’Est mitjançant passatge part amb parcel·la setze-a i una petit part amb la parcel·la vint-
i-set de la present reparcel·lació; al Sud amb límit de la present reparcel·lació. Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 2,32%. Afectada en 
el compte de liquidació provisional per un import de 56.778,05 € (cinquanta-sis mil set-
cents setanta-vuit euros amb cinc cèntim) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB)

SETZE-A - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 1.356,00 m2 (mil tres-cents 
cinquanta-sis metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents 
vuitanta-set metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord amb vial 
de nova obertura en la present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la setze-b de la present 
reparcel·lació;  a l’Oest mitjançant passatge amb parcel·les quinze-a i  quinze-b de la 
present reparcel·lació; al Sud amb parcel·la vint-i-set d’espais lliures de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
del 2,74%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 67.056,83 
€ (seixanta-set mil cinquanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims) més l’IVA 
corresponent 
  
CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a INVEREM 1997 S.L. 

SETZE-B - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma trapezoïdal. Extensió superficial de 1.114,00 m2 (mil cent catorze 
metres quadrats), amb un sostre edificable de 787,80 m2 (set-cents vuitanta-set metres 
quadrats amb vuitanta decímetres quadrats). Limita al Nord i a l’Est amb vial de nova 
obertura en la present reparcel·lació; a l’Oest amb parcel·la setze-a de la present 
reparcel·lació; al Sud amb parcel·la vint-i-set d’espais lliures de la present 
reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització 
del 2,74%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 67.056,83 
€ (seixanta-set mil cinquanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims) més l’IVA 
corresponent. 
  
CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens 
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ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a INVEREM 1997 S.L. 

DISSET A - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma rectangular. Extensió superficial de 577,00 m2 (cinc-cents 
setanta-set metres quadrats), amb un sostre edificable de 475,80 m2 (quatre-cents 
setanta-cinc metres quadrats amb vuitanta centímetres quadrats). Limita al Nord amb 
parcel·la vint-i-set d’espais lliures de la present reparcel·lació; a l’Est amb vial de nova 
obertura en la present reparcel·lació; a l’Oest amb parcel·la disset-c de la present 
reparcel·lació; i al Sud amb parcel·la disset-b de la present reparcel·lació. Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 1,60%. Afectada en 
el compte de liquidació provisional per un import de 39.157,27 € (trenta-nou mil cent 
cinquanta-set euros amb vint-i-set cèntims) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a MAS CEBRIA S.L. 

DISSET B - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma rectangular. Extensió superficial de 767,00 m2 (set-cents 
seixanta-set metres quadrats), amb un sostre edificable de 631,80 m2 (sis-cents trenta-un  
metres quadrats amb vuitanta centímetres quadrats). Limita al Nord amb parcel·la disset 
A de la present reparcel·lació; a l’Est i Sud amb vials de nova obertura en la present 
reparcel·lació; a l’Oest amb parcel·la disset C de la present reparcel·lació. Aquesta 
parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 2,13%. Afectada en 
el compte de liquidació provisional per un import de 52.128,12 € (cinquanta-dos mil 
cent vint-i-vuit euros amb dotze cèntims) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a ENRIC SALA i LLADÓ 

DISSET C - Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma rectangular. Extensió superficial de 2.040,00 m2 (dos mil 
quaranta metres quadrats), amb un sostre edificable de 631,80 m2 (sis-cents trenta-un 
metre quadrat amb vuitanta centímetres quadrats). Limita al Nord amb parcel·la vint-i-
set d’espais lliures de la present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·les disset-a i disset-b 
de la present reparcel·lació; al Sud amb vial de nova obertura en la present 
reparcel·lació; a l’Oest amb límit de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li 
correspon una quota de les despeses d’urbanització del 2,48%. Afectada en el compte de 
liquidació provisional per un import de 60.693,78 € (seixanta mil sis-cents noranta-tres 
euros amb setanta-vuit cèntims)  més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a ENRIC SALA i LLADÓ 

DIVUIT A- Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable 
d’ús residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 501,00 m2 (cinc-cents un 
metres quadrats), amb un sostre edificable de 315,90 m2 (tres-cents quinze metres 
quadrats amb noranta  decímetres quadrats). Limita al Nord, i Oest amb parcel·la vint-
i-dos d’espais lliures de la present reparcel·lació; al Sud amb el Carrer Carrilet; i a 
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l’Est amb parcel·la divuit B de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon 
una quota de les despeses d’urbanització del 1,10%. Afectada en el compte de 
liquidació provisional per un import de 26.920,63 € (vint-i-sis mil nou-cents vint euros 
amb seixanta tres cèntims)) més l’IVA corresponent.

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a JOAN TEIXIDÓ SABALLS. 

DIVUIT B- Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 450,00 m2 (quatre-cents 
cinquanta metres quadrats), amb un sostre edificable de 312,00 m2 (tres-cents dotze 
metres quadrats). Limita al Nord amb parcel·la vint-i-dos d’espais lliures de la present 
reparcel·lació; al Sud amb el Carrer Carrilet;  a l’Est amb parcel·la divuit C de la 
present reparcel·lació a l’oest amb parcel·la divuit A de la present reparcel·lació. 
Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses d’urbanització del 1,08%. 
Afectada en el compte de liquidació provisional per un import de 26.431,16 € (vint-i-sis 
mil quatre-cents trenta-un euros amb setze cèntims)) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a JOAN TEIXIDÓ SABALLS. 

DIVUIT C- Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 453,00 m2 (quatre-cents 
cinquanta-tres metres quadrats), amb un sostre edificable de 315,90 m2 (tres-cents 
quinze metres quadrats amb noranta decímetres quadrats). Limita al Nord amb 
parcel·la vint-i-dos d’espais lliures de la present reparcel·lació; al Sud amb el Carrer 
Carrilet;  a l’Est amb parcel·la divuit D de la present reparcel·lació a l’oest amb 
parcel·la divuit B de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota 
de les despeses d’urbanització del 1,10%. Afectada en el compte de liquidació 
provisional per un import de 26.920,63 € (vint-i-sis mil nou-cents vint  euros amb 
seixanta-tres cèntims)) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a JOAN TEIXIDÓ SABALLS. 

DIVUIT D- Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma rectangular. Extensió superficial de 610,00 m2 (sis-cents deu  
metres quadrats), amb un sostre edificable de 471,90 m2 (quatre-cents setanta-un 
metres quadrats amb noranta decímetres quadrats). Limita al Nord amb parcel·la vint-
i-dos d’espais lliures de la present reparcel·lació; al Sud amb el Carrer Carrilet;  a 
l’Est amb parcel·la divuit E de la present reparcel·lació i a l’Oest amb parcel·la divuit 
C de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li correspon una quota de les despeses 
d’urbanització del 1,64%. Afectada en el compte de liquidació provisional per un 
import de 40.136,20 € (quaranta mil cent trenta-sis euros amb vint cèntims)) més l’IVA 
corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a JOAN TEIXIDÓ SABALLS. 
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DIVUIT E- Solar situat al municipi de Mont-ras, al Sector SAU 3. Solar edificable d’ús 
residencial, de forma irregular. Extensió superficial de 836,00 m2 (vuit-cents trenta-sis 
metres quadrats), amb un sostre edificable de 471,90 m2 (quatre-cents setanta-un 
metres quadrats amb noranta decímetres quadrats). Limita al Nord i Est amb parcel·la 
vint-i-dos d’espais lliures de la present reparcel·lació; al Sud amb el Carrer Carrilet; i 
a l’Oest amb parcel·la divuit D de la present reparcel·lació. Aquesta parcel·la li 
correspon una quota de les despeses d’urbanització del 1,64%. Afectada en el compte 
de liquidació provisional per un import de 40.136,20 € (quaranta mil cent trenta-sis 
euros amb vint cèntims)) més l’IVA corresponent. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues i gravàmens. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a JOAN TEIXIDÓ SABALLS. 

B- PARCEL·LES DE EQUIPAMENTS PÚBLICS 

DINOU - DESCRIPCIÓ –. Solar destinat a Equipaments Públics, amb una extensió 
superficial de 7.765,00 m2 (set mil set-cents seixanta-cinc metres quadrats). Limita al 
Nord, al Sud i a l’Oest amb vial de nova obertura en la present reparcel·lació; a l’Est 
amb límit de la present reparcel·lació 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

C - PARCEL·LA D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS (ZONES VERDES) 

VINT – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics (zona verda), amb una 
extensió superficial de 4.387 m2 (quatre mil tres-cents vuitanta-set metres quadrats). 
Limita al Nord amb Avinguda de Palafrugell; al Sud amb carrer de nova creació; a l’Est, 
amb el rec i límit de la present reparcel·lació; a l’Oest amb vial de nova obertura en la 
present reparcel·lació.

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

VINT-I-UNA – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics (zona verda), 
amb una extensió superficial de 2.943,00 m2 (dos mil nou-cents quaranta-tres metres 
quadrats). Limita al Nord, Sud i Oest amb carrer de nova creació; a l’Est, amb el rec i 
límit de la present reparcel·lació. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 
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VINT-I-DOS – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics (zona verda), 
amb una extensió superficial de 4.107,00 m2 (quatre mil cent set metres quadrats). 
Limita al Nord  part carrer de nova creació i part amb rec; a l’Est, amb carrer Carrilet i 
part amb parcel·la divuit; al Sud part amb Carrer Carrilet i part amb parcel·la divuit; a 
l’Oest amb carrer de nova obertura en la present reparcel·lació. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

VINT-I-TRES – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics (zona verda), 
amb una extensió superficial de 721 m2 (set-cents vint-i-un metres quadrats). Limita al 
Nord, Sud, Est i Oest amb carrer de nova obertura en el present projecte de 
reparcel·lació. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

VINT-I-QUATRE  - DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics (zona 
verda), amb una extensió superficial de 401,00 m2 (quatre-cents un metres quadrats). 
Limita al Nord, amb Carrer Carrilet; al Sud i Oest amb límit de la present reparcel·lació; 
a l’Est amb Carrer de nova obertura en la present reparcel·lació. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

VINT-I-CINC – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics (zona verda), 
amb una extensió superficial de 899,00 m2 (vuit-cents noranta-nou metres quadrats). 
Limita: al Nord-Est amb límit de la present reparcel·lació; a l’Est amb carrer de nova 
obertura; al Sud amb parcel·les una, tres, quatre, cinc i vint-i-nou; a l’Oest part amb 
parcel·les quatre, cinc i vint-i-nou. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

VINT-I-SIS – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics (zona verda), amb 
una extensió superficial de 1.451,00 m2 (mil quatre-cents cinquanta-un metres 
quadrats). Limita: al Nord part amb parcel·la dos i parcel·la sis, la resta amb carrer de 
nova obertura; al Sud amb límit de la present reparcel·lació; a l’Est amb carrer de nova 
obertura; i a l’Oest amb Carretera de Palamós a Girona. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 
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VINT-I-SET – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a espais lliures públics, protecció de 
riera, amb una extensió superficial de 1.238 m2 (mil dos-cents trenta-vuit metres 
quadrats). Limita: al Nord amb parcel·la setze de la present reparcel·lació; al Sud, part 
amb límit de la reparcel·lació i part amb parcel·la disset de la reparcel·lació; a l’Est amb 
vial de nova obertura; i a l’Oest amb parcel·la quinze de la reparcel·lació 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

D - SERVEIS TÈCNICS 

VINT-I-VUIT – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a Serveis Tècnics, amb una extensió 
superficial de 46 m2 (quaranta-sis metres quadrats). Limita al Nord-Est amb parcel·la 
dinou de la present reparcel·lació; a l’Oest amb vial de nova obertura; i al Sud amb 
Carrer prolongació del Carrer del Suro. 

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

VINT-I-NOU – DESCRIPCIÓ – Solar destinat a Serveis Tècnics, amb una extensió 
superficial de 36,00 m2 (trenta-sis metres quadrats). Limita: Al Nord i Est amb parcel·la 
vint-i-cinc d’espais lliures de la present reparcel·lació; a l’Oest amb parcel·la cinc de la 
reparcel·lació; i al Sud amb vial de nova obertura.

CÀRREGUES  - Lliure de càrregues. 
ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

E - XARXA VIÀRIA 

TRENTA - DESCRIPCIÓ - Xarxa viària de la Reparcel·lació Voluntària SAU 3 de 
Mont-ras. Els seus límits estan especificats en la definició física de cadascuna de les 
vint-i-nou finques relacionades en aquest capítol amb una extensió superficial de 26.243 
m2 (vint-i-sis mil dos-cents quaranta-tres metres quadrats). 

CÀRREGUES - Lliures de càrregues. 

ADJUDICACIÓ – Aquesta parcel·la s’adjudica a AJUNTAMENT DE MONT-RAS. 
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C A P I T O L   V

SEGREGACIONS I ADJUDICACIONS 

A - Les dinou parcel·les relacionades en el Capítol IV anterior, es segreguen de la total 
finca agrupada del Capítol III,  quedant totalment exhaurida la cabuda de la matriu. 

B - Les parcel·les segregades s’adjudiquen de la següent forma: 

a) Les parcel·les dos, quatre, cinc, set-a, set-b, set-c, set-d, set-e, set-f, vuit-a, vuit-b, 
vuit-c, nou-b, nou-c, onze, quinze-a, quinze-b,  en ple domini i lliure de càrregues 
s’adjudiquen a SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCCTURACIÓN BANCARIA SA (SAREB), NIF A86602158, Paseo Castellana, 
8; 28046 Madrid

b) Les parcel·les una-b, deu-a, deu-b,  i disset-a en ple domini i lliure de càrregues, a 
MAS CEBRIA S.A, amb NIF B17054362, domiciliada a Mas Prat, s/n de Sant Gregori. 

c) Les parcel·les una-a, el 85,723% de la parcel·la catorze-a, catorze-b, setze-a i setze-b, 
en ple domini i lliure de càrregues, a INVEREM 1997 S.L., amb NIF nº B35497940, 
domiciliada a  Barcelona Avda. Diagonal 407 – pral.

d) La parcel·la vuit-e i la 9-a, en ple domini i lliure de càrregues a LLUÍS GERONES 
FONTFREDA, amb DNI nº 40499521V, veí de Palafrugell, amb domicili a Carrer 
Cases Noves, número 56. 

e) La parcel·la dotze i el 14,277% de la parcel·la catorze-a, en ple domini i lliure de 
càrregues a SANTIAGO MARCÓ TARRÉS, amb DNI nº 40476445X, veí de Mont-ras, 
Ctra. de Morena nº 36 

f) La parcel·la tretze, amb ple domini i lliure de càrregues, i quedant exempta de quota 
d’urbanització a ROBERT XICOIRA CORREDOR, DNI  40518741D, veí de Mont-ras, 
amb domicili C/ Sauleda nº 16, amb trasllat de les edificacions i pou existents, que 
queden dins de la parcel·la adjudicada en situació de volum disconforme. 

g) La parcel·la disset-b i disset-c, en ple domini i lliure de càrregues i gravàmens a 
ENRIC SALA LLADÓ, amb DNI 40488225, veí de Mont-ras, amb domicili al C/ 
Torres Jonama , 57. 

h) La parcel·la catorze-c i divuit A, divuit B, divuit C, divuit D i divuit E , en ple domini i 
lliure de càrregues i gravàmens, al Sr. JOAN TEIXIDÓ SABALLS, amb DNI nº 
40512766Z, veí de Mont-ras, amb domicili al C/ Torres Jonama nº 81. 

i) Les parcel·les tres, sis i vuit-d, en ple domini i lliure càrregues i gravàmens a 
l’Ajuntament de Mont-ras, en concepte del 10% de l’aprofitament mig. 

j) La parcel·la dinou, lliure de càrregues i gravàmens a l’Ajuntament de MONT-RAS, 
en concepte d’equipaments. 

k) Les parcel·les vint, vint-i-una, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-quatre, vint-i-cinc, vint-i-
sis i vint-i-set, lliure de càrregues i gravàmens a l’Ajuntament de MONT-RAS en 
concepte d’espais lliures públics. 
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l) Les parcel·les vint-i-vuit i vint-i-nou, lliure de càrregues i gravàmens a l’Ajuntament 
de MONT-RAS, en concepte de serveis tècnics. 

m) La parcel·la trenta, lliure de càrregues i gravàmens a l’Ajuntament de MONT-RAS 
en concepte de vials. 

LLISTAT ADJUDICACIONS 

PROPIETARIS   FINQUES SUPERFICIE SOSTRE QUOTA 
    ADJUDICADES FINQUES ADJUDICAT URB. 
      ADJUDICADES HOMOG.   
        M2 M2 % 

    2-4-5-7a-7b-7c-      

SAREB   7d-7e-7f-8a-8b      

    8c-9b-9c-11 22.446 15.712,09 57,91

    15a-15b      

    1b-10a-10b      
MAS CEBRIA S.L.  17a 5.300 3.597,25 12,13

      
1a-14a 

(85,723%)       
INVEREM 1997 S.L   14b-16a-16b 6.277 3.597,25 12,13
              
LLUIS GERONES FONTFREDA 8e-9a 1.955 1.295,12 4,36
           

SANTIAGO MARCO TARRES 
12-

14a(14,277%) 813,33 361,18 1,22
              
ROBERT XICOIRA CORREDOR 13 2.233 1.462,19 0,00
           
ENRIC SALA LLADÓ  17b-17c 2.807 1.367,96 4,61
      14c-18a, 18b       

JOAN TEIXIDÓ SABALLS 18c, 18d, 18e 3.413 2.264,03 7,64

              
AJUNTAMENT MONT-RAS 3-6-8d 4.221 3.315,00 0
           
AJUNTAMENT   19 a 30 50.237     
           
TOTAL       99.702 32.972,07 100,00

LLISTAT QUOTES PER PARCEL·LA 
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FINCA SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE COEFICIENT COEF. SUP QUOTA DENS. IMPORT 

  FINCA SOSTRE HOMOGEN. HOMG. SOSTRE URBANIT. HAB. URBA. 

  M2 REAL - M2 S/TIPOLOGIA S/JARDI HOMOG. %   € 

1A 1.895,00 1022,50 0,50 - 511,25 1,71 2 41.849,34

1B 1.790,00 1188,50 0,50   594,25 2,01 2 49.191,32

2 2.676,00 1606,00 0,50 - 803,00 2,96 3 72.440,96

3 1.692,00 1419,60 1,00 1,000 1419,60 0,00 9 0

4 3.749,00 2207,40 1,00 1,040 2295,70 8,46 14 207.044,09

5 466,00 233,00 0,77 - 179,41 0,66 1 16.152,38

6 1.305,00 951,60 1,00 1,000 951,60 0,00 6 0

7A 947,00 943,80 1,00 1,000 943,80 3,48 6 85.167,07

7B 911,00 943,80 1,00 1,000 943,80 3,48 6 85.167,07

7C 965,00 787,80 1,00 1,000 787,80 2,91 5 71.217,29

7D 947,00 943,80 1,00 1,000 943,80 3,47 6 84.922,34

7E 911,00 943,80 1,00 1,000 943,80 3,47 6 84.922,34

7F 1.175,00 943,80 1,00 1,000 943,80 3,47 6 84.922,34

8A 2.115,00 1263,60 1,00 1,030 1301,51 4,80 8 117.471,82

8B 939,00 787,80 1,00 1,030 811,43 2,99 5 73.175,16

8C 1.598,00 943,80 1,00 1,030 972,12 3,59 6 87.859,13

8D 1.224,00 943,80 1,00 1,000 943,80 0,00 6 0,00

8E 590,00 475,80 1,00 1,000 475,80 1,60 3 39.157,27

9A 1.365,00 787,80 1,00 1,040 819,32 2,76 5 67.546,30

9B 1.245,00 787,80 1,00 1,040 819,31 3,02 5 73.909,36

9C 1.319,00 787,80 1,00 1,040 819,31 3,02 5 73.909,36

10A 1.501,00 1263,60 1,00 1,000 1263,60 4,26 8 104.256,24

10B 1.432,00 1263,60 1,00 1,000 1263,60 4,26 8 104.256,24

11 820,00 631,80 1,00 1,000 631,80 2,33 4 57.022,78

12 646,00 323,00 0,77 - 248,71 0,84 2 20.557,57

13 2.233,00 1419,60 1,00 1,030 1462,19 0,00 9 0

14A 1.172,00 787,80 1,00 1,000 787,80 2,66 5 65.098,97

14B 907,00 787,80 1,00 1,000 787,80 2,66 5 65.098,97

14C 563,00 319,80 1,00 1,000 319,80 1,08 2 26.431,16

15A 947,00 943,80 1,00 1,000 943,80 3,48 6 85.167,07

15B 716,00 627,90 1,00 1,000 627,90 2,32 4 56.778,05

16A 1.356,00 787,80 1,00 1,030 811,44 2,74 5 67.056,83

16B 1.114,00 787,80 1,00 1,030 811,43 2,74 5 67.056,83

17A 577,00 475,80 1,00 1,000 475,80 1,60 3 39.157,27

17B 767,00 631,80 1,00 1,000 631,80 2,13 4 52.128,12

17C 2.040,00 631,80 1,00 1,165 736,16 2,48 4 60.693,78

18A 501,00 315,90 1,00 1,030 325,38 1,10 2 26.920,63

18B 450,00 312,00 1,00 1,030 321,35 1,08 2 26.431,16

18C 453,00 315,90 1,00 1,030 325,38 1,10 2 26.920,63

18D 610,00 471,90 1,00 1,030 486,06 1,64 3 40.136,20

18E 836,00 471,90 1,00 1,030 486,06 1,64 3 40.136,20

19 7.765,00 equipaments             

20 4.387,00 espais lliures             

21 2.943,00 espais lliures             

22 4.107,00 espais lliures             

23 721,00 espais lliures             

24 401,00 espais lliures             

25 899,00 espais lliures             

26 1.451,00 espais lliures             

27 1.238,00 e.ll.-riera             

28 46,00 s. tècnics             

29 36,00 s. tècnics             

30 26.243,00 vials             

  99.702,00 34484,9     32972,07 100 201 2447329,64
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C A P I T O L   VI 

ARRENDAMENTS I PRECS REGISTRALS

A.- ARRENDAMENTS 

Es fa constar que conforme amb la titulació aportada per la propietat no existeix cap 
contracte d’arrendament sobre les finques que avui formen l’àmbit del “Sector SAU 3 
de Mont-ras”, quedant aportades amb ple domini i lliure de càrregues. 

B.- PRINCIPI DE PRECS 

Es sol·licita expressament dels Senyors Registradors  

a.- Conforme al disposat amb el Decret 305/2006 i d’acord amb el Reglament 
Hipotecari, la immatriculació de les majors i menors cabudes resultants de l’amidament 
a que es fa referència en la descripció aportada en el Capítol II 

b.- La inscripció de l’agrupació instrumental de la total finca descrita en el capítol III. 

c.- La segregació de les finques resultants de la reparcel·lació conforme a la descripció a 
que es refereix el capítol IV, amb les respectives quotes per despeses d’urbanització. 

d.- La cancel·lació d’aquells gravàmens que resultin incompatibles amb l’ordenació. 

f.- La inscripció de l’adjudicació de les finques resultants de la  present reparcel·lació 
amb ple domini i lliure de càrregues, amb l’afecció al pagament del saldo del compte de 
liquidació del projecte de reparcel·lació per l’import que per cadascuna d’elles 
s’especifica. 

g.- Es sol·licita expressament que l’afecció a que es refereix la lletra d’abans es 
practiqui amb la constància expressa de que tindrà el caràcter posposable a la hipoteca o 
hipoteques que es constitueixin dintre del termini de vigència de l’afecció qualsevulla 
que sia l’import de la garantia i la seva duració sempre que dita  hipoteca o hipoteques 
es constitueixin amb la finalitat de garantir crèdits concedits per finançar l’obra 
d’urbanització 
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C A P I T O L   VII 

COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

Els costos legalment repercutibles en concepte d’obres d’urbanització serà el que resulti 
una vegada s’hagin executat totes les obres d’urbanització, en quin moment s’efectuarà 
"El compte de liquidació definitiu" repartint-se els costos proporcionalment a les 
respectives quotes d’urbanització assignades a les diferents parcel·les. Fins que no arribi 
aquell moment no es podran donar per liquidades dites partides, procedint-se en aquests 
moments a fer el “compte de liquidació provisional”, segons els preus estimats de 
“costos d’urbanització” a raó de 2.447.329,64 €, més l’IVA corresponent. 

  
Novembre 2019 

L’arquitecte



MODIFICACIÓ DEL  

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 

PER COMPENSACIÓ BÀSICA 

S.A.U.  N. 3 

MONT-RAS 

ANNEX I 

REGISTRE DE LA PROPIETAT 

Arquitecte – Ramon Bosch i Agustí 
Promotor –  “Junta de Compensació SAU n. 3 – MONT-RAS”
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DATOS REGISTRALES

Tomo 2342  Libro 31  Folio 225    

DESCRIPCION

RUSTICA.= Pieza de tierra sita en término municipal de Mont-ras, territorio "Puig del Mas 

Roquer y La Llosa", de una extensión de doce áreas. LINDANTE: al Norte, con Luis Gironés; al 

Sur y al Este, con Juan Peiró; y al Oeste, camino.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don SANTIAGO MARCO TARRES 

Título ............: COMPRAVENTAS 

Naturaleza Derecho :  Propiedad 

Carácter ..........: Privativo

Participación .....: PLENO DOMINIO de la finca.

Fecha del Título ..: 14-10-1982

Autoridad .........: CARLOS PONS CERVERA

Sede Autoridad ....: ROSES

Inscripción .......: 1ª de fecha 04-12-1982 

  

Libre de cargas 

PROPIAS DE ESTA FINCA: 

Sin asientos pendientes 

OBSERVACIONES: Los datos consignados en la presente Nota Informativa están actualizados a 

día 24/10/2019, antes de la apertura del Diario.

MUY IMPORTANTE: Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o 

bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, 

incluso expresando la fuente de información (B.O.E. 27-02-1998). 

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA ********** 
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