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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ SECTOR SUD-i-1 SECTOR INDUSTRIAL
LOGÍSTIC VIA AUGUSTA. PONT DE MOLINS

Contingut. Índex de documentació
El Projecte de reparcel·lació s’ajusta en el seu contingut a les prescripcions dels articles 124 i següents del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme i articles 144 a 150 del Reglament de
la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Els documents que integren el present projecte de reparcel·lació son els següents:
1. Memòria
1.1. Circumstàncies que motiven la reparcel·lació. Objecte i antecedents.
1.2. Ordenació urbanística del sector. Marc urbanístic. Planejament objecte d’execució: Pla Parcial
urbanístic.
1.3. Descripció de l’àmbit
1.4. Constitució de la Junta de Compensació. Tramitació i aprovació dels estatuts i bases.
1.5. Normativa d’aplicació.
1.6. Règim jurídic d’actuació.
2. Ordenació urbanística del sector
2.1. Identificació i tipus de sistemes
2.2. Les zones d’edificació privada
3. Relació de propietaris i interessats amb les seves dades identificatives
3.1. Criteris per identificar els interessats. Relació
3.2. Manca d’adhesió a la Junta de Compensació
3.3. Propietaris no adherits a la Junta. Relació
4. Criteris de reparcel·lació. Definició dels drets dels titulars i criteris d’adjudicació. Excessos i defectes.
Criteris d’homogeneïtzació.
4.1. Criteris de la reparcel·lació per la definició dels drets dels propietaris i titulars de drets. Criteris
d’adjudicació.
4.2. Excessos i defectes d’adjudicació.
4.3. Criteris d’homogeneïtzació.
4.4. Criteris d’adjudicació de finques resultants
5. Finques aportades. Descripció
6. Finques de resultat. Descripció
7. Principi de precs registrals
8. Valoració dels drets, edificacions, construccions o cultius que han d’extingir-se o substituir-se
9. Compte de liquidació provisional.
10. Taules de valors
• Taula1.Finques.aportades/referènciescadastrals/finquesregistrals/titulars/percentatges/superfícies/coe
ficients/adjudicació/ocupació/ús/unitats de valor
• Taula 2 Parcel·les adjudicades. Núm. parcel·la. Zona. Superfície. Unitats de valor.
Defectes/excessos. Quota de participació.
• Taula 3. Costos urbanització. Repercussió costos urbanització més antena elèctrica. Repercussió
estació depuradora. Costos obra rotonda avançada. Total costos urbanització.
• Taula 4. Despeses de reallotjament. Despeses honoraris.
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• Taula 5. Indemnitzacions i recuperació pagaments avançats obres i honoraris.
11. Plànols
1. Situació
2. Planejament vigent zonificació
2.1. Sector Llevant
2.2. Sector Ponent
3. Finques aportades
3.1. Sector Llevant
3.2. Sector Ponent
4. Finques resultants
4.1. Sector Llevant
4.2. Sector Ponent
5. Sobreposició de finques aportades i resultants
5.1. Sector Llevant
5.2. Sector Ponent
12. Annex.
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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ SECTOR SUD i-1 INDUSTRIAL LOGÍSTIC
VIA AUGUSTA. PONT DE MOLINS.

1. MEMÒRIA

1. Circumstàncies que motiven la reparcel·lació. Objecte i antecedents.
1.1 Antecedents urbanístics, situació i objecte del projecte
El present projecte de reparcel·lació té per objecte l’execució de les previsions contingudes en el Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Pont de Molins, el qual, per acord de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Girona en la sessió de 14 de febrer de 2013 va disposar-se la seva conformitat al text refós
presentat que ha suposat la revisió i adaptació a la Llei d’urbanisme del fins aleshores vigent Pla General
d’Ordenació Urbana de la zona de Figueres de 1983, de caràcter plurimunicipal. Amb la publicació d’aquest
acord i la normativa urbanística al DOGC núm. 6359, de 19 d’abril de 2013, entrava en vigència aquest nou
planejament d’àmbit municipal.
Aquesta nova figura de planejament general ha classificat urbanísticament uns creixements situats a
llevant del nucli urbà, entre el traçat de la carretera N-II i la Via Augusta com a sectors de desenvolupament
industrial i logístic, que permeten bàsicament consolidar i completar els creixements ja iniciats en aquesta
zona a l’empara dels anteriors planejaments urbanístics i tancar definitivament la corona urbanitzada del
municipi per la seva banda Est amb la zona industrial.
El planejament general delimita diferents sectors urbanitzables, entre ells el sector SUD i-1, anomenat
industrial i logístic en atenció a alguns assentaments industrials que s’hi troben ubicats i també en atenció a la
implantació dins d’aquest àmbit d’una important empresa en el sector del transport i la logística.
S’ha considerat l’actual corredor viari conformat per la carretera N-II / A-2 i l’autopista AP-7, que ha
propiciat la implantació des del tram de La Jonquera fins a Vilamalla d’empreses destinades al sector
transport que han anat evolucionat cap al sector logístic en una visió més integradora representant un
important sector econòmic que justifica la seva correcta ordenació i disposició.
En execució i desenvolupament de les previsions apuntades del POUM de Pont de Molins en
referència al Sector SUD i-1, fou tramitat administrativament el Pla Parcial del referit sector industrial, així com
l’avantprojecte d’urbanització.
El Pla Parcial Urbanístic i l’avantprojecte d’urbanització fou redactat per l’arquitecta Sra. M Mercè
Oriol Hilari, aprovats inicialment per acord plenari adoptat per l’Ajuntament de Pont de Molins en data 19 de
juny de 2014, havent-se practicat la publicitat durant el preceptiu termini d’informació pública (BOP de la
província de Girona núm. 127, de 4 de juliol de 2014) dintre del qual es varen formular al·legacions, que foren
resoltes segons acord plenari de 19 de març de 2015; així com la incorporació posterior d’un informe tècnicJunta de Compensació
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econòmic sobre la viabilitat econòmica pel desenvolupament del referit sector, que també es va sotmetre a
informació pública (BOP de Girona núm. 58, de 25 de març de 2015).
El Pla Parcial Urbanístic i el Projecte d’Urbanització del sector industrial SUD i-1, Via Augusta de Pont
de Molins foren definitivament aprovats per acord plenari adoptat per l’Ajuntament de Pont de Molins en la
sessió del dia 30 de juliol de 2015 i publicats en el BOP de Girona núm. 30, corresponent a l’edició del dia 15
de febrer de 2016.
El Pla Parcial Urbanístic te per objectiu el desenvolupament reglat de les previsions del POUM ja
indicades per permetre l’ordenació, urbanització i correcta gestió d’aquest sector i de forma equilibrada i
integrada en el paisatge, i en concret, d’acord amb el seu contingut:
1. La correcta ordenació de la vialitat i accessos que integrin la trama viària del sector industrial dins
la xarxa bàsica primària de comunicacions, amb la màxima eficàcia per establir unes condicions
de mobilitat rodada adequades.
2. La definició de les zones verdes, equipaments i dotacions públiques de manera equilibrada en el
territori.
3. Establir una correcta ordenació, tant des del punt de vista urbanístic com ambiental, per tal
d’aconseguir una correcta integració en el paisatge.
4. Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.
5. Establir els mecanismes de gestió del planejament que garanteixin el seu desenvolupament en un
termini raonable.
6. Establir els paràmetres de sostenibilitat ambiental, econòmica i social per garantir que la
implantació d’aquest sector suposi un factor de desenvolupament per les generacions actuals i
futures.
L’objecte material del present Projecte de Reparcel·lació del sector industrial SUD i-1, Via Augusta de
Pont de Molins Sector, conforme el que disposa l’article 124.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text
refós de la Llei d’urbanisme, en relació al contingut de l’article 130 del Decret 305/2006, de 18 de juliol
(Reglament de la Llei d’urbanisme), té per objecte la distribució dels beneficis i les càrregues derivats de
l’ordenació urbanística determinada pel Pla Parcial urbanístic vigent en l’àmbit esmentat, amb les següents
finalitats:
a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de l’ordenació
urbanística.
b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del planejament.
c) La situació sobre les parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de l’aprofitament
establert pel planejament urbanístic, tant adjudicat a les persones propietàries com el que
correspon a l’administració actuant d’acord amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament
establerts legalment.
d) La cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes
urbanístics, d’acord amb el que estableix el planejament.
e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i, si s’escau,
de l’administració actuant, així com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o
mitjançant terrenys edificables. Les "quotes d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra
urbanitzadora com les indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries
per a fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.”
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1.2 Ordenació urbanística del sector. Marc urbanístic. Planejament objecte d’execució: Pla Parcial
urbanístic
El present projecte de reparcel·lació desenvolupa les determinacions del Pla Parcial urbanístic del
sector industrial SUD i-1, Via Augusta, aprovat definitivament per acord plenari de l’Ajuntament de Pont de
Molins el 30 de juliol de 2015 i publicat en el BOP de Girona el dia 15 de febrer de 2016, a efectes de la seva
executivitat, conforme el contingut de l’article 18.3 del D 305/2006, de 18 de juliol, declarant-se posteriorment
assabentada la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Com ja s’ha indicat en els apartats precedents, té per objecte possibilitar en el seu àmbit d’actuació la
consolidació i implantació de les noves instal·lacions logístiques, industrials i comercials, d’acord amb els
paràmetres d’ordenació, urbanització i gestió que determina i de la forma més equilibrada i integrada en el
paisatge a partir d’una correcta ordenació amb l’establiment d’uns serveis urbanístics adequats, garantint amb
els mecanismes de gestió la seva execució en un termini raonable, amb els criteris de sostenibilitat ambiental,
econòmica i social per garantir que la implantació del sector esdevingui un factor de desenvolupament per les
generacions actuals i futures.
El Pla Parcial ha estat promogut inicialment per tres propietaris del sector que, en qualitat de
promotors, representen en conjunt més del 50% de la superfície de l’àmbit d’actuació.
El marc urbanístic de desenvolupament del Pla Parcial es constitueix, per ordre jeràrquic pel
planejament territorial (Pla Territorial de les Comarques Gironines, aprovat el 14 de setembre de 2010) que
qualifica l’àmbit de sòl de potencial interès estratègic i pel planejament urbanístic municipal, que es constitueix
pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pont de Molins (POUM) abans referenciat.
Les seves finalitats i concrets objectius que conté i proposa donar compliment es constitueixen per:
a) Desplegar urbanísticament el sector SUDi-1.
b) Efectuar una correcta distribució dels equipaments, conforme el planejament general, que preveu
l’agrupació dels equipaments comunitaris a l’àmbit de ponent, concretament al Puig d’en Xicoi,
proper a la seu de l’Ajuntament i en una posició òptima de centralitat i accessibilitat. Aquest criteri es
el que ha derivat en la delimitació del sector en dos àmbits discontinus.
c) Efectuar una correcta distribució dels espais lliures d’acord amb els criteris bàsics continguts en el
planejament general, amb la finalitat d’efectuar una protecció visual i paisatgística al corredor de la NII com a franja de separació amb el nucli residencial de Pont de Molins, així com una protecció
paisatgística i arqueològica de la traça de la Via Augusta.
d) La implantació d’una xarxa viària que s’assenti de forma adequada sobre les traces territorials i a
partir de la via romana. Integració i connectivitat d’aquesta xarxa de carrers amb l’estructura viària
general a través d’una rotonda sobre la N-II.
e) Ordenar correctament els usos logístics com a activitat principal que dóna sentit a la implantació d’un
sector industrial d’aquesta magnitud que sobrepassa l’àmbit estricte de la demanda local, disposant
adequadament de nous usos industrials que complementin els logístics.
f) Establir la normativa urbanística que reguli convenientment els paràmetres relatius a la implantació
dels materials, colors, volum, alçada i la seva disposició de forma que no produeixi impactes
ambientals i en el territori.
g) Preveure la implantació dels serveis urbanístics adequats als usos que s’admeten.
h) El desenvolupament sostenible del sector que implica adequar el creixement previst a la preservació i
potenciació dels valors naturals i dels elements que integren el paisatge.
i) Donar compliment a les directrius definides a l’article 9 de la Llei d’urbanisme, en el sentit d’assolir
uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació de l’entorn
enfront de riscos naturals i tecnològics, adequant les construccions a l’entorn on se situen.
Junta de Compensació
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El Pla Parcial conté igualment en la seva memòria un conjunt de criteris que adopta per a la correcta
ordenació del sector, entre els que cal destacar com a significatius:
• El relatiu a la correcta ordenació dels espais, de forma que s’ajustin morfològicament al territori,
agrupant els espais lliures de cessió obligatòria en importants corredors paisatgístics, arqueològics i
separadors de l’entorn urbà residencial, igualment que el sistema d’equipaments comunitaris de
cessió gratuïta concentrats en un sector de més centralitat i accessibilitat que permeti una utilització
més racional i intensiva.
• L’establiment del traçat i obertura dels nous vials que s’ajusti al territori i la seva topografia, procurant
mantenir els camins existents, evitant efectuar més obertures que les estrictament necessàries.
• Establiment d’una gran àrea central d’activitat logística especialitzada, de més de 10 Ha de superfície,
que es la que justifica la implantació d’aquest sector urbanitzable logístic, que el planejament
territorial determina com a àrea d’activitats econòmiques (AAE).
• El manteniment de les activitats i edificacions existents que no resultin incompatibles amb la nova
ordenació.
• Conformar una façana o front edificat del sector cap a la carretera N-II, amb especial cura dels
elements estètics i compositius com dels usos, de forma que ofereixi una imatge urbana adequada
sobre aquest corredor tant significatiu.
• Igualment, des del punt de vista mediambiental: la correcta gestió d’aigües residuals; dels residus i
facilitar la recuperació de subproductes; limitar els nivells d’emissió a l’atmosfera; establir una correcta
regulació de sorolls i vibracions i mantenir una vegetació adequada al medi, tant des del punt de vists
paisatgístic com de consum hídric.
• Patrimonialment, contribuir a preservar i consolidar el traçat de la Via Augusta fossilitzat sobre el camí
actual, establint una franja de zona verda de protecció i permetre la seva conservació i difusió.

1.3. Descripció de l’àmbit.
El pla parcial urbanístic a l’apartat 1.6 de la Memòria descriu les característiques del territori. Té un
àmbit discontinu amb una superfície total de 480.306,72 m2.
Una part se situa a ponent, sobre el nucli de Pont de Molins, on en els referits terrenys, per la seva
situació i característiques es preveu ubicar-hi el sistema d’equipaments públics. Al sector de llevant s’hi
situarà el desplegament industrial i logístic.
L’àmbit de ponent se situa a l’Oest del nucli urbà de Pont de Molins i limita a l’Est amb el camí del
Roure i Oest amb el camí de Llers a Vilarnadal i s’estén de forma lineal cap al Sud fins a connectar amb la
carretera de Boadella GIV-5041, que discorre en paral·lel a la llera del Muga.
L’àmbit de llevant se situa a l’Est del nucli urbà de Pont de Molins i limita: al Nord, amb la traça de la
carretera GIV-6026, amb el camí que ressegueix l’antiga Via Augusta; al Sud, amb el traçat del canal del
marge esquerra del riu Muga i el camí provinent de l’antic traçat de la carretera GIV-6025 de Cabanes a Pont
de Molins; i a l’Oest, amb la carretera N-II fins a la rotonda de la carretera de Cabanes, i a partir d’aquí, amb
finques edificables que confronten amb la N-II.
Amb la transcripció del planejament vigent sobre el topogràfic del sector la unitat reparcel·lable té una
superfície de 480.306,72 m2. Les superfícies que figuren en el present Projecte de reparcel·lació són les que
resulten de l’ordenació del Pla Parcial d’acord amb la seva base topogràfica.
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1.4 Constitució de la Junta de Compensació. Tramitació i aprovació dels estatuts i bases.
El projecte de bases i estatuts de la futura Junta de Compensació del polígon SUD i-1, redactats pels
promotors, foren presentat a l’Ajuntament de Pont de Molins el dia 6 de juny de 2014, als efectes de la seva
tramitació administrativa.
L’Ajuntament va formular esmenes al text elaborat i presentat dels estatuts i bases, segons resolució
de l’Alcaldia-Presidència del dia 17 de juliol següent. Desprès de les correccions introduïdes foren presentats
novament a l’Ajuntament el dia 29 d’agost de 2014, produint-se la seva aprovació inicial, segons resolució de
l’Alcaldia del dia 18 de setembre de 2014 i sotmesos al tràmit d’informació pública per termini d’un mes,
segons edicte publicat al BOP núm. 187 del dia 1 d’octubre de 2014.
Durant el tràmit d’informació pública es varen presentar un total de 18 escrits d’al·legacions (entre els
dies 28 d’octubre al 10 de novembre), que foren estimats en part i desestimats segons resolució de l’Alcaldia
de 14 de març de 2016, contra la qual els promotors varen interposar recurs de reposició el dia 6 de maig
següent, que fou estimat íntegrament segons resolució de l’Alcaldia de 26 de juliol de 2016, que aprova
definitivament els estatuts i bases d’actuació, condicionat a la presentació d’un text refós.
El text refós dels estatuts i bases fou presentat el dia 23 d’agost següent, disposant-se la seva
publicació íntegra en el BOP de Girona núm. 176, corresponent a la edició del dia 14 de setembre. En
posterioritat fou esmenat un error puntual observat en el text dels estatuts, a tenor de la resolució de l’Alcaldia
dictada el dia 1 de febrer de 2017 i publicada en el BOP de Girona núm. 21, del dia 14 de febrer de 2017.
La formal constitució de la Junta de Compensació es va practicar el dia 15 de juny de 2017, en la
notaria del Sr. José Antonio de Diego Vallejo, segons escriptura pública autoritzada pel referit Notari el dia
indicat (núm. 933/2017 de protocol) que conté els particulars formals i de procediment d’acord amb el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (text refós de la Llei d’urbanisme) i del seu reglament, Decret 305/2006, de 18
de juliol, (arts 190 i següents) disposant-se l’acceptació i el nomenament dels càrrecs i practicant-se les
notificacions formals, per conducte del mateix Notari als propietaris no adherits.
Posteriorment i segons escriptura pública complementària a l’anterior, autoritzada el dia 31 de gener
de 2018 pel mateix Notari Sr. José Antonio de Diego Vallejo (núm. 197/2018) es va procedir a la substitució
de la persona física en representació de la jurídica designada com a presidenta de l’assemblea general i junta
rectora i a practicar requeriments a propietaris no adherits.
Les dues escriptures públiques foren presentades a l’Ajuntament de Pont de Molins a efectes de la
seva tramesa al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, que fou
practicada de forma immediata havent-se produït el seu corresponent registre el dia 14 de maig de 2018, amb
assentament núm 4526 (expedient 2018/066221/G).
Fiscalment la Junta de Compensació té atorgat el NIF núm. V-55302962 i el seu domicili social radica a
Banyoles, (18820) C/ Terme, 23.
1.5 Normativa d’aplicació.
El projecte de reparcel·lació es redacta i tramita d’acord amb la següent normativa:
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.(TRLUC)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLUC)
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl (TRLS).
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Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, Normas complementarias al reglamento para la ejecución
de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.
Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecaria i text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari.

1.6 Règim jurídic de l’actuació
El present Projecte de reparcel·lació ajusta el seu contingut, d’acord amb les determinacions de
planejament a que es fa referència, a l’establert als articles 124 a 134 i concordants del Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i als correlatius del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei
d’urbanisme (arts 130 i següents).
L’objecte de la reparcel·lació el constitueix el repartiment equitatiu dels beneficis i carregues derivats de
l’ordenació urbanística, la regularització de la configuració de les finques per adaptar-les al planejament tot
situant l’aprofitament en les zones aptes per a l’edificació conforme al principi de subrogació real i disposar la
cessió urbanística de les finques en favor de l’administració actuant. També compren la determinació de les
indemnitzacions i compensacions econòmiques adequades per fer plenament operatiu el repartiment equitatiu
dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística, tot d’acord amb els criteris i principis legals.
També té per objecte la determinació dels drets incompatibles amb el planejament que hagin d’extingir-se
i, en el seu cas, la seva indemnització, així com la justificació del compte de liquidació provisional, amb
especificació de les despeses d’urbanització establertes pel planejament que s’executa i la cessió obligatòria i
gratuïta del 10% d’aprofitament mitjà.
L’objecte i finalitat de la reparcel·lació que justifiquen els criteris d’adjudicació són els definits en els
articles 124 del text refós de la Llei d’urbanisme i art. 130 del seu reglament.
Art. 124 (TRLUC). 1.“El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir
equitativament els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o regularitzar la configuració de
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 s’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 hi 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 fer plenament operatiu el principi del repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues
derivats de l’ordenació urbanística”.
Art. 130.b (RLUC). “La reparcel·lació es necessària per a l’execució dels polígons d’actuació urbanística per
als que s’estableix aquest sistema d’actuació i te per objecte les següents finalitats:
a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de l’ordenació
urbanística.
b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del planejament.
c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de l’aprofitament establert
pel planejament urbanístic (...)”
d) La cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes urbanístics,
d’acord amb el que estableix el planejament.
e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les `persones propietàries i, si s’escau, de
l’administració actuant, així com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant
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terrenys edificables. Les quotes d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com les
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per a fer efectiu el principi
de distribució equitativa de beneficis i càrregues”.
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2. ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR.
Es transcriuen a continuació els criteris d’ordenació del sector continguts en el Pla Parcial, amb els
conceptes i terminologies equivalents als continguts a la normativa urbanística del POUM, amb les següents
definicions:
2.1. Identificació i tipus de sistemes: Els sistemes es classifiquen en els següents tipus:
1.
2.
3.
4.
5.

Sistema viari
Sistema d’espais lliures
Sistema d’equipaments comunitaris
Sistema de serveis tècnics i mediambientals
Sistema hidrogràfic

(clau V)
(clau A)
(clau E)
(clau St)
(clau H)

2.1.1 Sistema viari (clau V)
D’acord amb el Pla Parcial formulat la xarxa viària interna del sector parteix de la base de crear un vial
perimetral a l’extensa illa destinada a usos logístics, atenent que aquest precisen de grans espais de campa
de camions, tractores i remolcs i de grans naus amb molls de càrrega.
Pel que fa a la resta de zones (II i III) on no predominen els usos logístics, sinó els de caràcter
industrial, de serveis i comercials admesos, es planteja una estructura ortogonal basada en una gran vial
d’accés principal que connecta amb la rotonda de la N-II, acompanyat de dos passeigs a cada banda i una
mitjana central. També es preveu un altre vial principal, perpendicular que es perllonga fins a l’actual
intersecció de la N-II amb la carretera GIV-6026, que té la condició d’espais lliures de reserva viària dins el
sistema d’espais lliures de protecció de la N-II.
El conjunt de vials que integren el polígon abasten una superfície de 81.109,17 m2 i representen el
16,16% de tot l’àmbit.
2.1.2 Sistema d’espais lliures (clau A)
Els espais lliures s’articulen en diverses àrees definides i estudiades que responen i tenen com a
finalitat aprofitar espais existents d’interès mediambiental. La superfície total dels espais lliures és de
90.854,22 m2, que representa el 18,10 % de l’àmbit d’actuació i superen l’estàndard urbanístic que els situa
en un 15%. L’excés també el preveu i justifica el Pla Parcial com a reserva per atendre en un futur el possible
i eventual canvi de l’accés principal al polígon que obligués a la construcció d’una nova rotonda i cobrir així
l’ocupació d’una part de l’espai lliure existent.
El Pla Parcial determina, conforme els criteris i objectius que descriu i seguint també els fixats en la
normativa del POUM, els següents espais lliures en tot l’àmbit d’actuació:
a) Espais lliures de protecció de la Via Augusta.
Es conforma per un passeig longitudinal, de 1.040 metres de llargada i una amplada mitjana de 22
metres, paral·lel a la Via Augusta, amb una superfície de 23.623,42 m2. Atenent que ressegueix el
traçat romà original incorporarà plafons i elements informatius per difondre aquest valuós element
patrimonial.
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b) Espais lliures de protecció de la N-II.
S’integra per una àmplia franja d’espais lliures, de dimensions considerables, que se situen en la
traça sinuosa de la N-II, oferint uns espais lliures de transició aprofitant l’estructura agrícola dels
camps i que es disposa mantenint les plantacions regulars d’oliveres existents i amb reposició de les
oliveres de la mateixa zona, tot mantenint el caràcter rural i característic del sector. Abasta una
extensa zona de 44.164,28 m2 de superfície.
c) Espais lliures d’enllaç.
Es constitueix per l’espai lliure d’enllaç entre les dues àrees anteriors, que s’articula a través d’un
passeig o bulevard que assoleix una amplada de 50 metres. La seva superfície és de 8.419,12 m2.
d) Espais lliures del camí de Cabanes
Conformen el marge esquerra de la Muga, amb una superfície de 2.648,45 m2.
e) Espais lliures del puig d’en Xicoi
Abasten els marges resultants de l’actual traçat del camí del Roure, amb una superfície de 3.162,33
m2.
f) Espais lliures del canal de la Muga
Integra una franja situada en un tram del canal del marge esquerra dels regants de la Muga, just en
l’espai que aquest surt del túnel que s’inicia a la presa de captació i es conforma un eixamplament
anomenat “arenero” on en disminuir la velocitat degut a la major secció es produeix la recollida per
decantació i s’hi estableix una considerable làmina d’aigua del qual l’espai lliure previst es constitueix
com el seu mirador amb una superfície de 2.342,56 m2.
2.1.3 Sistema d’equipaments comunitaris (clau E). Dotacions.
a) Equipaments del Puig d’en Xicoi
La part més important dels equipaments se situa a la zona del Puig d’en Xicoi, que es va incorporar
al SUDi-1 integrant un àmbit discontinu precisament per permetre la seva ubicació en un sector molt
més cèntric, proper a l’edifici consistorial i zona urbana, possibilitant l’obtenció de forma agrupada de
la majoria dels equipaments, per tal de conformar una àrea important de concentració d’aquests
espais que permeten així una gestió molt més sostenible i una utilització més intensiva.
La superfície d’aquesta zona d’equipaments derivada de l’execució del Pla Parcial és de 31.113,40
m2 que per la seva important dimensió possibilita la ubicació d’un conjunt d’equipaments esportius.
b) Equipaments a l’àmbit de llevant
Es conforma per una peça d’equipaments de superfície 9.048,94 m2 que se situa a la intersecció
entre la carretera N-II i la carretera de Cabanes. Aquesta peça dóna continuïtat als espais lliures i
dotacionals del sector confrontant SUDi-4.
2.1.4 Sistema de serveis tècnics i mediambientals (clau St)
A l’àmbit de llevant es preveu una reserva de terrenys aptes per acollir serveis tècnics de caràcter
mediambiental. La seva situació topogràfica en relació a les rasants de vialitat i les cotes de terreny en relació
a la Muga els fan aptes per acollir una estació depuradora o, en el seu cas, per destinar a zona auxiliar de la
recollida selectiva del sector.
La seva superfície és de 3.684,75 m2. i representa el 0,73% de l’àmbit.
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2.1.5 Sistema hidrogràfic (clau H)
Al sector de ponent i a la zona del Puig d’en Xicoi es preveu la incorporació de la llera del torrent del
Roure dins la delimitació de l’àmbit superficial del Sistema Hidrogràfic, tal com es prescriu a l’informe emès
per l’Agència Catalana de l’Aigua incorporat al Pla Parcial.
La seva superfície és de 868,47 m2. i representa el 0,17% de l’àmbit.
2.2. Les zones d’edificació privada.
D’acord amb les determinacions del Pla parcial urbanístic s’adopten les zonificacions següents, que
integren tres tipologies diferenciades en atenció als usos predominats i a la morfologia de les parcel·les o illes
resultants. En les respectives tres zones que es descriuen son admissibles pràcticament els mateixos usos
d’acord amb el que preveu l’article 64 del POUM, si bé en cadascun s’erigeix com a principal o preferent
l’atribuït atenent la seva configuració, característiques o situació.
1. Zona I : Logística.
2. Zona II: Logística- Industrial
3. Zona III: Logística – Comercial
2.2.1 Zona I: Logística. Predominança logística.
En els termes del Pla Parcial constitueix la zona destinada a acollir els usos logístics atenent el preassentament d’una important activitat de transports i logística implantada des de fa anys. Aquesta zona
s’ubica en una gran àrea de més de 10 ha. De superfície suficient per acollir diversos magatzems logístics i la
corresponent campa de camions, remolcs, serveis i instal·lacions complementàries afectes a aquesta activitat.
S’integra i es correspon perfectament amb continuïtat amb els usos logístics implantats que integren el sector
SUDi-4 Calsina Carré i es preveu que la parcel·la mínima sigui de 20.000 m2, atenent els requeriments per
l’exercici d’aquesta activitat, que permeti la disposició de les futures naus seguint la directriu llevant-ponent
per tal que els molls de càrrega restin orientats a recés de la tramuntana.
Es defineix i regula de forma detallada a l’article 18 de les Normes urbanístiques del Pla Parcial.
2.2.2 Zona II: Logística- Industrial. Predominança industrial.
Es constitueix per la zona que admet una parcel·lació més regular resultant de la implantació de la
xarxa viària del polígon on es defineixen parcel·les de superfície mínima de 5.000 m2 als efectes de permetre
la implantació i el desenvolupament de noves activitats de caràcter industrial.
S’incorporen igualment dins d’aquesta ordenació les zones més marginals del polígon, situades entre
el camí del Roure, l’actual carretera de Cabanes i el seu antic traçat o la zona propera al marge esquerra del
riu Muga. En aquesta zona s’hi troben ubicats diversos habitatges dels quals el POUM demana establir la
compatibilitat amb la resta dels usos admesos, sempre que no dificultin l’ordenació del sector, determinació
que també recull el Pla Parcial.
També s’hi troben ubicades diverses activitats de tipus industrial, ja sigui en tallers, naus o a l’aire
lliure, de les quals el planejament també determina la seva compatibilitat com es recull en el present Projecte
de Reparcel·lació, de forma que a banda de la seva compatibilitat urbanística dels usos que s’hi desenvolupin,
es regula la dimensió de la parcel·la adjudicable proporcional a l’activitat preexistent per garantir o permetre la
seva continuïtat, sempre que sigui possible, encara que superi la parcel·la mínima definida pel planejament.
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Es defineix i regula de forma detallada a l’article 19 de les Normes urbanístiques del Pla Parcial
2.2.3 Zona III: Logística – Comercial. Predominança comercial.
Aquesta zona se situa de forma perimetral front la carretera N-II, amb vocació especial per acollir
usos de caràcter comercial dins la categoria d’establiments comercials singulars que es regulen a l’article
6.1.b) del DL 1/2009, de 22 de desembre, dels equipaments comercials.
Es defineixen els paràmetres d’ordenació, ocupació, edificabilitat i parcel·la mínima de nova
implantació de 5.000 m2 i es regulen els aspectes formals de les edificacions i tractament dels espais lliures
de la parcel·la que han de constituir la façana i la imatge del sector front la principal via de comunicació.
Es regula de forma detallada a l’article 20 de les Normes urbanístiques del Pla Parcial.
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3. RELACIÓ DE PROPIETARIS I INTERESSATS AMB LES SEVES DADES
IDENTIFICATIVES
3.1 Criteris per identificar els interessats
Els interessats en el projecte de reparcel·lació estan constituïts pels propietaris del conjunt de les
finques situades dins el seu àmbit i els titulars de drets sobre les mateixes, així com els que siguin afectats
per l’execució urbanística.
D’acord amb el que preveu l’article 129 del TRLUC: 1.“Integren la comunitat de reparcel·lació totes les
persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació urbanística sotmès a reparcel·lació.”
2. A més dels propietaris o propietàries de les finques afectades, es consideren persones interessades en un
expedient de reparcel·lació les persones titulars dels drets que puguin resultar afectats per la resolució, i
també les persones titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació que es personin en el procediment i
acreditin aquesta condició.”
L’article 145 del Reglament de la Llei d’urbanisme obliga a la identificació expressa del conjunt dels
interessats, han de constar relacionats en el projecte i justificat l’efecte econòmic, patrimonial o jurídic que la
seva execució suposi.
Textualment indica que: “El projecte de reparcel·lació ha de contenir l’enumeració de les persones
afectades per la reparcel·lació, bé pel seu caràcter de persones propietàries de les finques aportades, bé en
concepte de titulars d’altres drets, i ha d’especificar llurs circumstàncies personals, conforme al que estableix
la legislació hipotecària”
La totalitat dels propietaris del polígon d’actuació urbanística integren la comunitat de reparcel·lació,
inclosos els que no s’hagin adherit a la junta de compensació, sens perjudici de la facultat de la junta de
sol·licitar l’expropiació de les respectives finques, d’acord amb el que determina l’article 134.3 i 4 del TRLUC.
L’article 132.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme obliga als propietaris i titulars de drets afectats
pel projecte de reparcel·lació a aportar la documentació justificativa del seu dret: “Les persones propietàries i
titulars de drets sobre les finques objecte de reparcel·lació estan obligades a exhibir els títols que posseeixin i
declarar les situacions de fet i jurídiques que coneguin i afectin les seves finques”.
Els titulars de finques incloses dins de l’àmbit d’actuació ja figuren relacionats en el document públic
de constitució de la junta de compensació, d’acord amb el corresponent percentatge de participació en funció
de la superfície de terreny aportada, en els termes de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres,
Sr. José Antonio de Diego Vallejo, el dia 15 de juny de 2017 i complementària, autoritzada pel mateix Notari el
dia 31 de gener de 2018, si bé la precisió i definició exacte dels diferents drets i l’adjudicació de la
corresponent finca, així com la determinació de les indemnitzacions i les compensacions econòmiques per fer
operatiu el principi de repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues, requereix la formulació del present
projecte de reparcel·lació.
Finques (polígon/ parcel·la)
Pol. 2. parcel·les 58, 72, 73, 151,
158, 159, 70a, 70b, 144, 160, 161,
162, 163,186, 180, 181, 185a i 185b
Pol. 1. parcel·les 103, 130a, 130b.
Pol. 2, parcel·les 59, 60, 74, 152, 75.
Pol. 2, parcel·les 57, 56, 69, 55
Pol. 2, parcel·les 53 i 54
Pol. 2, parcel·la 182
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TITULARS
Transportes Calsina y Carré, SL
Antonio Casellas Batlle. Montserrat Mesquida Paltré
Nova Ruixat, SA
Remedios Vila Bosch, Margarita Coll Vila
Johan Leonardus Voorthuijzen, Lourens Voorthuijzen
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Pol. 2, parcel·les 147 i 148
Pol. 2, parcel·la 150
Pol. 2, parcel·la 78
Pol. 2, parcel·la 77
Pol. 2, parcel·la 79
Pol. 2, parcel·la 80
Pol. 2, parcel·la 184
Pol. 2, parcel·la 183
Pol. 2, parcel·les 178 i 157
Pol. 2, parcel·les 176 i 179
Pol. 2, parcel·la 76
Pol. 2, parcel·la 187
Pol. 2, parcel·les 164a, 146b
Pol. 2, parcel·la 149
Pol. 2, parcel·la 177
Pol. 2, parcel·les 154, 155
Pol. 2, parcel·la 156
Pol. 2, parcel·la 146
Pol. 2, parcel·la 153
Pol. 2, parcel·la 71
Pol. 2, parcel·la 145
Pol. 1, parcel·les 104a, 104b
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Tresvila, SL
José Maria Reixach Gener
Maria Culat Noguer, Marta Aymà Darné
Marta Aymà Darné
Javier Aymà Darné, M Carmen Sánchez Fernández
Javier Aymà Darné
Josep Serra Villadoniga
Jaime Rodá Muntalat, Alba Gloria Calvo Caixàs
Joan Rodà Calvo, Jaime Rodà Muntalat, Alba Glòria Calvo
Caixàs
Juan Carreras Pinadell
Fernando Noguer Berti
Coral Homes, SLU
Adrian Gallardo Ruiz
Javier Aymà Darné
Jaime Peitavi Descamps, Jordi peitaví Rispau
Maria Rubio Villaraso, Angel Puig Estevan, Francisco
Almohalla Vilaraso, Michel Almohalla
Josefa López Garcia
Carlos Almohedo Siero, M Carmen López Bassons
Florencio Fernández Fernández, Teresa Serra Costa
Francisco Torres López, Nicolau Torres López
M Carmen Bassons Juarez
Miguel Angel, David i Oscar Domínguez Bollo

D’acord amb el que disposa l’article 145 del decret 306/2006, de 18 de juliol, s’enumera a continuació
el conjunt de persones afectades pel present Projecte de reparcel·lació, atenent la seva qualitat de propietaris
de finques en el sector o titulars de drets constituïts sobre les mateixes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportes Calsina i Carré, SL. Camí del Roure, 5. 17706. Pont de Molins. NIF B-17019373
Antonio Casellas Batlle. Rambla 22, 1er. 17600 Figueres. DNI 40.427.242G
Montserrat Mesquida Paltré. Rambla 22, 1er. 17600 Figueres. DNI 40.429.834C
Nova Ruixat, SA. Avda. Catalunya, 4 (El Portús) 17709 La Jonquera NIF: A17567033
Remedios Vila Bosch. Paratge Masos. Els Plans, 15. 17706 Pont de Molins DNI 40.386.492X
Margarita Coll Vila. Paratge Masos. Els Plans, 15. 17706 Pont de Molins DNI 40.420.949J
Johan Leonardus Voorthuijzen. NIE X0565534X
Lourens Voorthuijzen. NIE Y2797006J
Tresvila, SL. C/ Energia PG i Barcelonès, 14. 8630 Abrera. NIF B60561958
Josep M Reixach Gener. Ctra, Nacional II, 5. 17706 Pont de Molins DNI 40.271.125-B
Marta Aymà Darné. Bo dels Masos, 4. 17473 Ventalló. DNI 40.429.942-J
Xavier Aymá Darné. C/ de Molins, 3. 17706. Pont de Molins DNI 40.432.729V
Maria Carmen Sanchez Fernández. C/ de Molins, 3. 17706. Pont de Molins DNI 77.912.895-G
Josep Serra Villadoniga. C7 Empordà, 52. 17600 Figueres. DNI 34.436.459-P
Jaume Rodà Muntalat. Pg. Forn d’en Gesti, 32. 17761 Cabanes DNI 40.424.485-F
Alba Glòria Calvo Caixàs. Pg. Forn d’en Gesti, 32. 17761 Cabanes DNI 40.426.595R
Joan Rodà Calvo. Pg. Forn d’en Gesti, 32. 17761 Cabanes. DNI 40.450.346Q
Joan Carreras Pinadell. C/ de la Muga, 9. 17706. Pont de Molins. DNI 40.386.512F
Coral Homes, SLU. Avda Burgos, 12. 2836 Madrid. CIF B-88178694
Adrián Gallardo Ruiz. C/del pont, 62-64. 17706 Pont de Molins. DNI 74.580.605T
Jaume Peitaví Descamps. C/ del Pont, 7. 17706 Pont de Molins DNI
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Jordi Peitavi Rispau. C/ del Pont, 7. 17706 Pont de Molins DNI
Maria Rubio Villarraso. Paratge Masos. Els Plans. 17706. Pont de Molins DNI 40.417.839P
Angel Puig Estevan. Paratge Masos. Els Plans. 17706. Pont de Molins DNI 40.417.502Q
Francisco Almohalla Villarraso. Paratge Masos. Els Plans. 17706. Pont de Molins Pass:
Y884800
Michel Almohalla. Paratge Masos. Els Plans. 17706. Pont de Molins NIE GV82587
Josefa López Garcia. C/ Mercè Rodonera, 13. 17481 Sant Julià de Ramis. DNI 40.252429-Z
Carlos Amoedo Sieiro. Paratge Masos, 8. 17706. Pont de Molins. DNI 40.454.672H
Maria Carmen López Bassons. Paratge Masos, 8. 17706. Pont de Molins. DNI 40.437.632K
Florencio Fernández Fernández. C/ de Mas Balló, 7. 17706 Pont de Molins. DNI 13.871.666K
Teresa Serra Costa. C/ de Mas Balló, 7. 17706 Pont de Molins. DNI 40.414.058E
Francisco Torres López. C/ Illes Medes, 15, 1er. 17007 Girona. DNI 40.328.654V
Nicolau Torres López C/ Illes Medes, 15, 1er. 17007. Girona. DNI 40.352.831K
Maria Carmen Bassons Juarez. Paratge Masos, 8. 17706. Pont de Molins.
Miguel Angel Domínguez Bollo. Puig d’en Xicoi, 32.17706. Pont de Molins DNI 40.439.657E
Maria Concepción Bollo Cadierno. Puig d’en Xicoi, 32.17706. Pont de Molins DNI
11.664.104E
David Domínguez Bollo. Puig d’en Xicoi, 32.17706. Pont de Molins DNI 40.447.172-Q
Oscar Domínguez Bollo. Puig d’en Xicoi, 32.17706. Pont de Molins DNI 40.447.173V
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. C/ Kresaltzu, 7 48930 Vizcaya. CIF 48265169.

3.2 Manca d’adhesió a la Junta de Compensació.
A tenor de l’escriptura constitutiva de la Junta de Compensació autoritzada pel Notari de Figueres, Sr.
José Antonio de Diego Vallejo, el dia 15 de juny de 2017 i complementària, autoritzada pel mateix Notari el dia
31 de gener de 2018, part dels propietaris de finques incloses a l’àmbit d’actuació no s’han incorporat
formalment a la Junta, ni en posterioritat a l’atorgament d’aquells instruments públics, en els termes previstos
a l’article 171.2 del reglament de la Llei d’Urbanisme, com tampoc consta que hagin manifestat el seu
compromís de participar en l’execució del planejament prestant a l’efecte la garantia prevista a l’article 136.2
del reglament de la Llei d’urbanisme.
En el supòsit que determinats propietaris no s’incorporin a la Junta de Compensació i no garanteixin la
seva participació en la modalitat de compensació bàsica, les seves finques poden ser expropiades o bé poden
ser objecte de reparcel·lació, sense prèvia expropiació, d’acord amb el que estableixen les bases o el projecte
de reparcel·lació i pel cas que siguin objecte de reparcel·lació es pot preveure l’obligació de pagament de les
despeses d’urbanització mitjançant l’adjudicació de finques de resultat en favor de la pròpia Junta de
Compensació i fins a cobrir la quantia de les despeses, conforme determina l’article 136.4 del Reglament de la
Llei d’urbanisme.
L’article 10. c) dels Estatuts de la Junta de Compensació tramitats i publicats al BOP de Girona núm. 31,
de 14 de febrer de 2017, disposa que la manca d’adhesió a la junta de les persones propietàries que no
garanteixin la seva participació comportarà l’expropiació de les finques situades en el seu àmbit, adquirint la
junta de Compensació la condició jurídica de beneficiària.
Alternativament i en funció de la impossibilitat econòmica de la Junta de poder assumir el cost de les
expropiacions per manca d’adhesió, podrà acudir, previ acord de l’assemblea general a la modalitat prevista i
contemplada a l’article 170.2,b), relativa a la reparcel·lació de les finques no incorporades amb l’obligació de
pagament de les despeses d’urbanització mitjançant l’adjudicació de finques de resultat fins a cobrir la quantia
de les despeses, amb exclusió de les indemnitzacions derivades del trasllat forçós d’activitats o cessament i
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les corresponents procedents de l’existència d’edificis o activitats, de les que no procediria la seva
compensació amb les finques de resultat i serien objecte d’abonament monetari per part de la Junta en favor
dels respectius afectats, en els termes establerts a la Base d’actuació cinquena.
L’article 12 dels Estatuts de l’entitat determina, en els mateixos termes, que les quotes d’urbanització que
corresponguin als propietaris no adherits, son gestionades com les derivades de la modalitat de cooperació,
en el sentit que alternativament a la possibilitat d’expropiació es pot compensar el pagament mitjançant la
cessió de solars edificables situats dins del polígon d’actuació.
La Base d’actuació cinquena d’aquesta entitat urbanística, tramitada conjuntament amb els estatuts,
determina que la Junta de Compensació es la beneficiària de les expropiacions que sol·liciti a l’Ajuntament de
Pont de Molins per manca d’adhesió i de les que procedeixin per incompliment de les obligacions i càrregues
imposades pel planejament urbanístic; procedint l’expropiació de les finques quan les persones propietàries
no s’incorporin a la Junta de Compensació en els terminis i condicions establerts.
Preveu aquesta Base, de forma alternativa i en defecte d’expropiació, bàsicament de la eventual
impossibilitat econòmica de la Junta d’assumir el cost de les expropiacions per manca d’adhesió, acudir, previ
el corresponent acord de l’assemblea general, a la modalitat prevista i contemplada a l’article 170.2.b) del
reglament de la Llei d’urbanisme, relativa a la reparcel·lació de les finques no incorporades, que suposa el
pagament de les corresponents despeses d’urbanització mitjançant la cessió de finques de resultat fins a
cobrir la quantia de les despeses, en el benentès que en el supòsit que la Junta optés per la via de l’article
170.2b) del RLU, únicament podrien ser compensades amb parcel·les de resultat edificables les despeses
d’urbanització referides a l’article 120.1 del TRLU però amb exclusió de les indemnitzacions procedents pel
trasllat d’activitats o el seu cessament i les corresponents derivades de l’existència d’edificis o activitats.
D’aquestes indemnitzacions no procediria la seva compensació amb les despeses d’urbanització, ni amb
finques de resultat, sinó que hauran de ser abonades per la Junta monetàriament a favor dels respectius
afectats.
En el supòsit que la Junta de Compensació esdevingui propietària de finques com a conseqüència
d’expropiacions o per cessions de finques en pagament de les despeses d’urbanització abans referides,
procedirà la seva ulterior adjudicació en favor de la resta de membres de la comunitat reparcel·latòria que
estiguin al corrent en el pagament de les seves obligacions, garantint l’equitat. Igualment i per acord de
l’Assemblea general, les finques podran ser adjudicades en favor de tercers, si bé aquesta alienació precisarà
complir amb els requisits de publicitat i lliure concurrència per també obtenir el millor preu (Base Cinquena).
3.3. Propietaris no adherits a la Junta. Relació.
Els propietaris no adherits a la Junta de Compensació en el moment de la redacció del present
Projecte de Reparcel·lació son els següents:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulars de finques

Finques cadastrals

Johan Leonardus Voorthijzen/ Lourens
Remei Vila Bosch
Margarita Coll Vila
Josefa López Garcia
Josep serra Villadoniga
Maria Rubio Vilaraso
Angel Puig Esteve
Francisco Almohalla Vilaraso
Michel Almohalla

182
53 i 54
53
156
184
154,155
154,155
154,155
154,155
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josep M Reixach Gener
Jaume Peitaví Descamps
Jordi Peitaví Rispau
Josefa López Garcia
Florencio Fernández Fernández
Teresa Serra Costa
Juan Carreras Pinadell
Maria Carmen Bassons Juarez
Marta Aymà Darnè
Maria Culat Noguer
Xavier Aymà Darné
Maria Carmen Sánchez Fernández
Coral Homes, SLU
Carlos Almohedo Siero
M Carmen López Bassons
Fernando Noguer Berti
Francisco Torres López
Nicolau Torres López
Miguel Angel Domínguez Bollo
David Domínguez Bollo
Oscar Domínguez Bollo
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150
177
177
156
153
153
176, 179
145
78, 77
78
79, 80, 149
79
187
146
146
76
71
71
104a) i 104b)
104a), 104b)
104a), 104b)
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4. CRITERIS DE REPARCEL·LACIÓ. DEFINICIÓ DELS DRETS DELS TITULARS I
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. EXCESSOS I DEFECTES. CRITERIS D’HOMOGENEÏTZACIÓ.
4.1. Criteris de la reparcel·lació per la definició dels drets dels propietaris i titulars de drets. Criteris
d’adjudicació.
Els criteris utilitzats per a la definició dels titulars de finques o drets objecte del present Projecte de
reparcel·lació son els continguts a l’article 126 del DL 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme i
arts. 138 a 140 del D 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme.
En el supòsit de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques, d’acord amb el que
disposa l’article 132.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, en cas de discrepància entre els títols i la realitat
física de les finques, s’ha d’estar a la realitat física, essent d’aplicació el que estableix la legislació sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
Els drets de les persones propietàries es proporcional a la superfície de les finques originàries
respectives, conforme l’article 133.1 del reglament de la Llei d’urbanisme.
Les càrregues existents sobre les finques resulten descrites al peu de cada finca aportada, identificant
les seves característiques i naturalesa i procedint al seu trasllat a les seves correlatives de resultat en
aplicació del principi de subrogació real, sempre que tinguin el caràcter de compatibles, en els termes regulats
a l’article 148 del reglament de la Llei d’urbanisme.
Pel que respecta a les càrregues que resultin incompatibles en raó del planejament que s’executa o per la
seva naturalesa, així ho justificarà i declararà el projecte tot establint la indemnització que sigui procedent.
En el present Projecte de Reparcel·lació es dòna el supòsit de l’existència de dos polígons
discontinus, el situat a la banda de Llevant i el de Ponent. El sòl d’atribució privada es produeix exclusivament
el situat i denominat de Llevant, atenent que a l’altre s’hi situen la major part de les dotacions públiques i
vialitat. En aquest sentit s’ha ponderat el valor d’ambdós i conforme el que preveu l’article 133.3 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, resultant aquest pràcticament equivalent, en atenció a la seva respectiva
situació, característiques i adequació als usos previstos pel planejament.
Pel que respecta a l’aprofitament urbanístic dels bens de domini públic situats eventualment dins
l’àmbit d’actuació, conforme determina l’article 135 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, les superfícies de
domini públic qualificades per la determinació de la legislació sectorial aplicable sobre vies pecuàries, canals,
carreteres, ferrocarrils o altres, no participen en el repartiment de beneficis i càrregues si es manté l’afectació i
no experimenten variació en el planejament que calgui executar. Pel que respecta a les superfícies que
formen part del domini públic marítimo-terrestre o hidràulic no participen en el repartiment de beneficis i
càrregues encara que generin despeses d’urbanització a càrrec de la comunitat reparcel·latòria. Els altres
béns de domini públic, que ja ho siguin en el moment de la tramitació del projecte de reparcel·lació, participen
en el repartiment de beneficis i càrregues d’acord amb el que disposa la Llei d’urbanisme.
L’article 126.4 del text refós de la Llei d’urbanisme determina els dos supòsits que els béns de domini
públic participen en el repartiment de beneficis i càrregues. El primer, que els referits béns hagin estat
obtinguts per expropiació, per raó d’haver-se avançat aquests, conforme el que determina l’article 34.7 de la
mateixa Llei en motiu d’haver-se avançat la seva obtenció. El segon supòsit es el relatiu a que hagin estat
adquirits per qualsevol títol onerós o per cessió gratuïta en una actuació no urbanística.
En qualsevol cas, precisa l’article 126.5 del text refós de la Llei d’urbanisme que 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
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gratuïta i obligatòria amb destinació a domini públic, l’administració titular s’integra amb aquest excés en la
comunitat reparcel·latòria.
A través del projecte de reparcel·lació s’adjudica el sòl susceptible d’edificació privada en favor dels
propietaris de finques aportades en una superfície de 285.314,42 m2, que suposa el 56,84% del polígon del
que procedeix també detreure la cessió del 10 % a favor de l’administració actuant, en concepte
d’aprofitament mitjà.
Es preveu l’adjudicació en favor de l’Ajuntament de Pont de Molins, de les finques de cessió
obligatòria integrants dels bens de domini públic destinats a vialitat, espais lliures, equipaments i sistemes en
la forma prevista en el Pla parcial, que es concreten en la superfície de 81.109,17 m2 de sòl destinat a vialitat
(16,16 %); 90.854,12 m2 que integren els espais lliures (18,10 %); 40162,34 m2 de sòl destinat a
equipaments públics (8,00 %); 3.684,73 m2 que integra el sistema de serveis tècnics i mediambientals (0,73
%) i 868,47 m2 integrant el sòl destinat a sistema hidrogràfic (0,17%), de forma que la superfície de sòl de
cessió obligatòria de domini públic en concepte se sistemes abasta la superfície total de 216.678,83 m2, que
representa el 43,16 % de l’àmbit d’actuació, en els termes que resulten de la planimetria i demès
documentació que integra el present projecte de reparcel·lació.
L’adjudicació de sòl susceptible d’edificació privada es practica d’acord amb els següents criteris:
a) Quan al seu repartiment, els aprofitaments urbanístics son directament proporcionals a les
superfícies aportades per cadascun dels propietaris sense cap coeficient corrector i d’acord amb
els coeficients d’homogeneïtzació de l’apartat següent.
b) Sempre que sigui possible es procura que les parcel·les de resultat objecte d’adjudicació se situïn
en el lloc més proper al de les antigues inicials.
c) Es procura l’adjudicació de finques independents al major nombre de propietaris com a criteri
preferible a l’adjudicació en proindivís i, aquesta darrera a l’adjudicació en metàl·lic.
d) Pel supòsit que l’escassa quantia dels drets no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable,
l’adjudicació se substituirà per una indemnització en metàl·lic.
e) Les finques resultants es valoren de la manera que es decideixi per unanimitat dels propietaris,
sota criteris objectius i generals i, en el seu defecte, s’aplicaran els criteris valoratius que
determina la legislació aplicable en matèria de sòl.
f) Les diferències d’adjudicació seran objecte de compensació econòmica entre els interessats, el
valor del qual es fixarà en funció del que correspongui a les parcel·les resultants.
g) Les plantacions, les obres, les edificacions, les instal·lacions i les millores que no es puguin
compensar es valoren amb independència del sòl i es farà efectiu el seu import a les persones
propietàries amb càrrec al projecte de reparcel·lació i en concepte de despeses d’urbanització.
h) Respecte de les càrregues existents sobre les finques inicials, es procedirà al seu trasllat
respectiu a les finques de resultat en aplicació del principi de subrogació real. El trasllat afectarà
òbviament a les càrregues que siguin compatibles amb el planejament en raó de la naturalesa de
la pròpia càrrega, en els termes establerts a l’article 148 del reglament de la Llei d’urbanisme.
El conjunt de les càrregues, drets i limitacions que figurin inscrites sobre les finques inicials que
expressament no es declarin incompatibles, procedirà el seu trasllat directe pel propi Registrador
de la Propietat en els termes que figuren i es fan constar a l’apartat de precs registrals.
4.2 Excessos i defectes d’adjudicació.
Els excessos o defectes d’adjudicació que correspon aplicar als efectes d’ajustar la quantia exacte
dels respectius drets dels titulars originaris a les finques de resultat, com a mecànica equidistributiva i per fer
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plenament operatiu el principi de repartiment dels beneficis i càrregues derivades de la ordenació urbanística,
es practica a través de la modalitat compensatòria en metàl·lic dels valors quantificats.
Es segueixen els criteris determinats a l’article 139 del reglament de la Llei d’urbanisme, en el sentit
que els excessos son subsidiaris de l’adjudicació de finca independent o de la possibilitat que l’adjuració es
practiqui en proindivís.
En la fulla/ taula-resum que figura adjuntada al present Projecte de Reparcel·lació on hi figuren
identificats els adjudicataris de parcel·les de resultat, amb la quantificació exacta dels seus drets i expressió
de la conversió en les corresponents unitats de valors, s’especifica degudament quantificat per cada finca els
excessos o defectes que es produeixen com a fórmula per ajustar totalment l’adjudicació de la totalitat de
valors que els hi correspon. Rotulat en negreta i positiu els defectes d’adjudicació que es compensen en
metàl·lic i el valor individualment assignat; i en vermell i negatiu l’expressió quantificada dels excessos que
procedeix abonar.
4.3 Criteris d’homogeneïtzació.
Els criteris d’homogeneïtzació establerts s’ajusten al que disposen els articles 37 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost i 140 del Decret 305/2006, de 18 de juliol i tenen per finalitat ponderar l’aprofitament
urbanístic en tot l’àmbit d’actuació i bàsicament de les diverses zones que l’integren i han d’expressar la
intensitat dels usos, la rigidesa de la demanda de cadascun dels usos, la seva localització i la repercussió
admissible del valor de la urbanització o, si s’escau, de la seva reurbanització.
Igualment, han de contenir la valoració de les finques resultants conforme els referits criteris
d’homogeneïtzació i pel que respecta al derivat de la seva localització, únicament procedeix quan la indicada
localització difereix substancialment de la de les finques aportades i la ubicació de les finques resultants
produeix una diferencia relativa de valor.
Els criteris d’homogeneïtzació de sòl s’estableixen en funció de les diferents tipologies edificatòries.
Es contenen en un quadre confegit -adjuntat al present projecte de reparcel·lació- en el que s’apliquen amb
els corresponents valors numèrics a cadascuna de les finques en funció de la zona on se situa, la respectiva
illa i el número de la parcel·la assignada i els respectius coeficients per tal de determinar les corresponents
unitats de valor.
La primer paràmetre aplicable es el relatiu a la edificabilitat per coeficient que el Pla Parcial atribueix a
cada una de les tres zones (Zona I Logística; Zona II Logística-Industrial i Zona III Logística Comercial). S’ha
calculat el respectiu coeficient per harmonitzar l’ús atorgat a cada zona, així com el relatiu a la rigidesa de la
demanda en funció del comportament del mercat en cada tipus d’activitat i la ponderació del fet del grau de la
urbanització que precisa cada zona en funció de la superfície de la parcel·la, que afecta exclusivament a la
Zona Logística al requerir poca urbanització en comparativa amb la resta. El coeficient de localització es
considera idèntic per a totes les zones i neutre establert en 1,00.
L’aplicació dels paràmetres indicats d’homogeneïtzació determinen el sostre atribuïble a cada zona i
parcel·la, establint un coeficient total resultat del seu càlcul, que aplicat sobre el valor unitari equivalent a la
totalitat de les zones i de quantia 120,31 uv/m2 permet atorgar a cadascuna de les parcel·les i de forma
individualitzada el seu valor econòmic, expressat en euros. L’indicat valor de repercussió comú a la totalitat de
les zones deriva de l’estàndard mig fixat en l’estudi econòmic-financer del Pla Parcial.
Els criteris d’homogeneïtzació establerts per a cada zona son els que a continuació s’indiquen, en els
termes de la fitxa confegida inclosa en la documentació del present Projecte de Reparcel·lació, on es detallen
de forma permenoritzada i individualitzada en cada una de les parcel·les que integren el seu àmbit.
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Zona I: Logística
Comprèn una superfície total de 104.629,9 m2. Com a característica se situa i ocupa la pràctica
totalitat de la illa 1 abastant únicament la parcel·la número 21.
Procedeix homogeneïtzar el fet que integra una superfície molt gran, amb poca edificabilitat, segons
el Pla Parcial aprovat te atribuït un coeficient d’edificabilitat equivalent a 0,580 m2/m2 que aplicat
sobre la seva superfície (104.629,99 m2) determina el seu sostre total edificable (60.695,92 m2st),
molt menor que la resta de les zones.
Se li assigna un coeficient d’homogeneïtzació d’ús equivalent al 0,950 com a corrector per atendre la
magnitud de la parcel·la assignada que integra el referit sector i per ús logístic dominant assignat.
Se li aplica un coeficient de 0,950 per compensar el poc grau d’urbanització que precisa la gran
parcel·la logística 21 que integra la Zona I, en comparativa a la requerida en la resta del sector.
S’estableix un coeficient del 1,100 en atenció a la demanda de mercat existent per aquesta
qualificació.
La localització és equivalent a 1,00 com la resta de les zones.
El coeficient total de la Zona I Logística conforme l’aplicació dels anterior paràmetres es 0,576
Aplicat el coeficient atribuït a la Zona I sobre el valor unitari comú de 120,31 €/m2st suposa un total de
7.249.384,41 €.
Zona II: Logística- Industrial
Abasta la major part de les parcel·les de resultat amb una superfície total de 142.801,47 m2.
Té assignat pel Pla Parcial un coeficient d’edificabilitat de 0,980 m2/m2.
Se li atribueix un coeficient de ús i de rigidesa de demanda equivalent a 1,00, exactament que el de
localització, de forma que el coeficient d’homogeneïtzació total de la zona queda establert en 0,980, al
qual aplicat el valor unitari assignat a la totalitat del polígon en 120,31 €/m2, equival globalment a
16.836.952,68 € distribuïts a les 34 parcel·les que l’integren.
Zona III: Logística – Comercial
Compren un conjunt de sis parcel·les de resultat que abasten una superfície total de 37.863,83 m2.
Te atribuït un ús preferent comercial com a característica, dotat d’un major coeficient d’edificabilitat i
establert en el 1,325 m2/m2 segons el Pla Parcial i com a mesura correctora que li suposa la seva
total execució, que l’obliga a construir en alçada li es assignat un coeficient d’homogeneïtzació d’ús
equivalent a 0,850 a les parcel·les 1 i 2 de la illa III2, atenent la seva situació i de 0,900 per la resta de
parcel·les 13N, 14N, 19 i 20.
Tanmateix, atenent la limitació dels usos comercials assignats i d’acord amb la rigidesa demanda de
mercat d’aquesta tipologia se li atribueix un coeficient de 0,850 comú per a la totalitat de la zona.
El coeficient total de la referida zona comercial aplicats els anteriors paràmetres es del 0,957
(parcel·les 1 i 2) i de 1,014 per la resta (parcel·les 13N, 14N, 19 i 20), que aplicats al valor unitari de
120,31 €/m2 suposa la quantia per unitats de valor de 4.499.071,19 €.
4.4 Criteris d’adjudicació de finques resultants.
Com a criteri d’adjudicació s’estableix el de la proporcionalitat a la superfície de les finques aportades,
intentant que s’ajustin al màxim al seu valor de forma que es produeixin les mínimes compensacions
econòmiques i evitant l’adjudicació en proindivís, sense que sigui possible l’adjudicació com a finques
independents les superfícies inferiors a la parcel·la mínima edificable o que no reuneixin la configuració i les
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característiques adequades per a la seva edificació conforme el planejament. La normativa del pla parcial
regula urbanísticament les condicions d’edificació de les tres zones que configuren el polígon, determinant,
pel que respecta a la parcel·la mínima, a la Zona I: Logística l’estableix en 20.000 m2; a la Zona II LogísticaIndustrial i a la Zona III Logística-Comercial de 5.000 m2.
Pel que respecta a la situació de les finques objecte d’adjudicació, si bé el criteri legal que se situïn el
més proper possible al lloc originari de les finques aportades, atenent l’entitat de la superfície que conforma la
zona logística implica la seva regularització per constituir una sola parcel·la. També es procedeix a
l’adjudicació de les parcel·les de resultat en correspondència de les finques situades en el sector discontinu
de Ponent que per la seva qualificació jurídica implica necessàriament el seu desplaçament procurant la
conformitat del conjunt dels propietaris.
Com ja s’ha indicat en els apartats precedents, el sòl privat del polígon d’actuació objecte de
repartiment a favor i entre els propietaris es constitueix per la superfície de 285.314,42 m2, que representa
solament el 56,84% de tot l’àmbit, del que s’ha de deduir el 10 d’aprofitament mitjà que procedeix la seva
cessió obligatòria en favor de l’administració actuant, Ajuntament de Pont de Molins. El sòl d’aprofitament
privat que es objecte d’adjudicació comprèn la Zona I logística (clau I.), de 104.648,14 m2, que representa el
20,85% del sòl total; la Zona II Logística-Industrial (clau II), de 142.801,46m2, que representa el 28,45.% del
sòl total; i la Zona III logística-Comercial (clau III) de 37.863,82 m2, que representa el 7,54% del sòl total.
Respecte del sòl de cessió obligatòria de domini públic, destinat a sistemes representa el 43,16% del
total àmbit i 216.678,83 m2 de superfície, i s’adjudica en favor de l’Ajuntament de Pont de Molins a títol
d’adjudicació originària, del que el sistema viari suposa 81.109,17 m2 (16,16%); els espais lliures 90.854,12
m2 (18,10%); els equipaments públics 40.162,34 m2 (8,00%); el sistema de serveis tècnics i mediambientals
3.684,73 m2 (0,73%) i el sistema hidrogràfic 868,47 m2 (0,17%).
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5. FINQUES APORTADES. DESCRIPCIÓ
1.- RÚSTEGA:
Peça de terreny, situada al terme municipal de Pont de Molins, dins de l’àmbit del Pla Parcial del Polígon SUD
i-1 Sector Industrial Logístic, de 34.833,71 m2 de superfície, que limita: Nord, amb camí; Sud, amb finca a
segregar propietat del Sr. Antonio Casellas Batlle i la senyora Montserrat Mesquida Paltre i part amb camí;
Est, amb finques propietat dels Srs. Javier Viñas Ros i Rosa Buxeda Freixa, parcel·les 129 i 139 del Polígon 1
del Cadastre de rústega i Oest, amb parcel·les 146 i 147 del polígon 1 del Cadastre de rústega.
Es part i se segrega del seu límit Sud de la finca de major cabuda, registral núm. 16, inscrita al tom 2648,
llibre 24, foli 11 del Registre de la Propietat de Figueres, de cabuda quaranta-set mil set-cents noranta-tres
metres quadrats, (47.793 m2).
Constitueix la parcel·la 129 del polígon 1 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A001001030000XM.
La resta de la resultant, de la segregació a practicar, la qual se situa fora de l’àmbit del polígon d’actuació
indicat, es la següent descripció:
RÚSTEGA. Peça de terreny, situada al terme municipal de Pont de Molins, de 12.959,29 m2 de superfície,
que limita Nord, amb finca segregada, situada dins de l’àmbit del Pla Parcial del Polígon SUD i-1 Sector
Industrial Logístic; Sud, Sud, amb camí i peça de camí triangular avui expropiat per l’AVE; Est, amb parcel·la
104 del polígon 1 del Cadastre de rústega i Oest, amb parcel·les 187 i 188 del polígon 1 del Cadastre de
rústega.
Pertany per iguals parts indivises al senyor Antonio Casellas Batlle i la senyora Montserrat Mesquida Paltre, a
títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel
Angel Vera Moreno, el dia 16 de gener de 2008.
Resulta gravada amb una servitud de pas a favor de la finca registral 915, sobre un camí de 5 metres d’ample
a través d’aquesta finca que serà predi servent fins a connectar amb el camí públic, segons inscripció 4ª.
Té atribuïda una superfície de 34.833,71 m², que representa un percentatge del 7,252% de l’àmbit del
polígon.

2.- RÚSTEGA:
Peça de terreny vinya, situada al terme municipal de Pont de Molins, procedent de la coneguda com “Puig de
la Pedrera i Montadella” situada al terme municipal de Pont de Molins, de superfície 3.402,38 m2, dins de
l’àmbit del Pla Parcial del Polígon SUD i-1 Sector Industrial Logístic, de forma allargada, que limita: Nord, amb
carrer (Ajuntament Pont de Molins); Est, par amb carrer i part amb finca matriu; Sud-oest, amb parcel·la
17144A000100129000XL, de Anna Maria Cairó Giralt; Nord-oest, amb parcel·la 17144A0001001030000XM,
de Montserrat Mesquida Paltrè.
Té atribuït el codi registral únic 17008001362882.
L’anterior finca constitueix la totalitat de les parcel·les 130B i 130A del polígon 1 del cadastre de rústega
Constitueix la registral núm. 1.339, inscrita al tom 3813, foli 103, llibre 33 del Registre de la Propietat de
Figueres.
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Pertany per iguals parts indivises al senyor Antonio Casellas Batlle i la senyora Montserrat Mesquida Paltre, a
títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José
Antonio de Diego Vallejo, el dia 22 de maig de 2017.
L’expressada finca resulta gravada per raó de la seva procedència amb una servitud de pas a favor de la
finca registral 915, sobre un camí de 5 metres d’ample a través d’aquesta finca que serà predi servent fins a
connectar amb el camí públic.
També hi figura una afecció fiscal per possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de 5 anys, computats a partir del dia 13 de setembre de
2017.
Té atribuïda una superfície de 3.402,38 m², que representa el 0’708% de l’àmbit del polígon.

3.- RÚSTEGA:
Terra campa en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Pla” o “d’Aprop”, dins de la que existeix
enclavada una casa de planta baixa i un pis, amb una sola vivenda, anomenada “Mas Can Farrol”, de
superfície la casa de cent vint metres quadrats i amb una superfície en conjunt de quatre vessanes,
equivalents a vuitanta-set àrees, quaranta-vuit centiàrees. Limita: Est, amb finca de l’herència, abans Lorenzo
Buach; Sud, Lorenzo Figueras, mitjançant carretera rural; i Oest i Nord, amb carretera.
Té atribuït el codi registral únic 17008000237846.
Té assignada la referència cadastral 002000300DG98E0001YW.
Constitueix la registral núm. 535, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 133, inscripció 9ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
L’expressa finca integra, juntament amb les registrals 720 i 831, la parcel·la 53 del polígon 2 de rústega, de
superfície total 17.313,01 m², amb un percentatge de participació del 3,615%.
Pertany en ple domini a la senyora Remedios Vila Bosch a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Rogelio Pacios Yañez, el dia 10 de setembre de 1997.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.

4.- RÚSTEGA:
Peça de terreny, vinya i olivera, radicada en el terme municipal de Pont de Molins i territori de “LO PLA”, de
cabuda tres vessanes, més o menys, equivalents a seixanta-cinc àrees, seixanta dues centiàrees. Limita: Est,
amb Juan Vergés i Jaime Cervera; Sud, amb Buenaventura Horts i Francisco Coll; Oest, amb Miguel Dalmau;
i Nord, amb carretera i el camí de Vilarnadal.
Té assignat el codi registral únic 17008000537489.
Constitueix la registral núm. 720, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 33, inscripció 8ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
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L’expressada finca integra part de la parcel·la 53 del polígon 2 del cadastre de rústega i conjuntament amb les
registrals 535 i 831 i representa la superfície de 17.313,01 m², inclosa dins del polígon i amb un percentatge
de participació del 3,615% de l’àmbit.
Pertany en ple domini i per iguals meitats indivises a la senyora Remedios Vila Bosch i a la Sra. Margarita Coll
Vila a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr.
Miguel Angel Vera Moreno, el dia 28 de novembre de 2005.
La descrita finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.

5.- RÚSTEGA:
Peça de terra campa, anomenada “Pla”, situada en el terme de Pont de Molins, de cabuda una vessana o
vint-i-una àrees vuitanta-set centiàrees, si bé la seva superfície real d’acord amb els mesuraments practicats
en el Projecte de Reparcel·lació és de 2.003,01 m2. Limita: Nord, amb peça segregada i entregada a
Heriberto Coll Mayoral; Est, amb Pedro Hors; Sud, amb finca de l’herència i Oest, amb carretera nacional de
Madrid a França.
Té assignat el codi registral únic 17008000238386.
Constitueix la registral núm. 831, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 119, inscripció 3ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
La finca indicada integra part de la parcel·la 53 del polígon 2 del cadastre de rústega i conjuntament amb les
registrals 535 i 720 representa la superfície de 17.313,01 m², amb un percentatge de participació del 3,615%
de l’àmbit del polígon.
Pertany en ple domini a la senyora Remedios Vila Bosch a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Rogelio Pazos Yañez, el dia 3 de novembre de 1997.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.

6.- RÚSTEGA:
Peça de terreny vinya en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Pla”, d’extensió aproximada una
vessana i mitja, o trenta-dues àrees vuitanta-una centiàrea, si bé la seva superfície real derivada de les
mesures practicades en el present Projecte de Reparcel·lació es de 5.816,26 m2. Limita: Est, amb Rafael
Jordà i part camí; Sud, amb carretera pública; Oest, amb successors de José Oliveras; i Nord; amb els de
Pedro Comas.
Té assignat el codi registral únic 17008000237938.
L’expressada finca constitueix la parcel·la 54 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 608, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 129, inscripció 4ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
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Pertany en ple domini a la senyora Remedios Vila Bosch a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Rogelio Pazos Yañez, el dia 10 de setembre de 1997.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 5.816,26 m², que representa el 1’211% de l’àmbit del polígon.

7.- RÚSTEGA:
Peça de terreny olivar, avui erm, en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Els Plans”, de cabuda
aproximada dues vessanes, equivalents a quaranta-tres àrees setanta-quatre centiàrees. Limita: Est, amb
camí antic de la calçada; Sud i Oest, amb Teresa Cervera Roy; i Nord, amb Maria Cullell.
Te assignat el codi registral únic 17008000724483.
L’expressada finca constitueix part de la parcel·la 57 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la
referència cadastral 17144A002000570000XJ.
Constitueix la registral núm. 366, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 123, inscripció 13ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat NOVA RUIXAT, SA, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno, el dia 10 d’abril de 2015.
L’expressada finca resulta afecta a dues liquidacions fiscals per possible revisió de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de 5 anys i amb efectes a partir del dia
14 de gener i 10 d’abril de 2015, respectivament.
Conjuntament amb la registral 208 integra la superfície de 16.910,32 m² amb un percentatge de participació
del 3,521% de l’àmbit del polígon.

8.- RÚSTEGA:
Peça de terra olivar i erm, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “El Pla”, de cabuda cinc
vessanes, equivalents a una hectàrea nou àrees trenta-cinc centiàrees, si bé la seva superfície real, d’acord
amb les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació es de 12.536,32 m2 . Limita: Est, amb carretera
anomenada “de la calçada”; Sud, amb Miquel Hors i el conegut per “Trunquet” i part amb Bartolomé Frau;
Oest, amb Isidre Sedega i Miquel Hors; Nord, amb Primo Vergés, en quin terreny hi ha una servitud de pas
per entrar a aquesta finca i part amb els hereus de Juan Parés.
Té atribuït el codi registral únic 17008000724476.
L’expressada finca integra part de la parcel·la 57 del polígon 2 del cadastre de rústega, conjuntament amb la
registral 366, i té assignada la referència cadastral 17144A002000570000XJ.
Constitueix la registral núm. 208, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 121, inscripció 9ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
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Pertany en ple domini a l’entitat NOVA RUIXAT, SA, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada el dia 6 de març de 2015, pel Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno.
L’expressada finca resulta afecta a dues liquidacions complementàries de caràcter fiscal, segons nota al
marge de la inscripció 9ª.
Conjuntament amb la registral 366 té atribuïda la superfície de 16.910,32 m² amb un percentatge de
participació del 3,521% de l’àmbit del polígon.

9. RÚSTEGA:
Peça de terra, abans vinya i olivera, situada al terme municipal de Pont de Molins, anomenada “Camp del
Pla”, de cabuda una vessana i mitja o trenta-dues àrees vuitanta centiàrees, si bé la seva superfície real
derivada de les mesures practicades en el present Projecte de Reparcel·lació es de 5.960,47 m2. Limita:
Nord, amb carretera que va a Vilarnadal; Sud, amb Agustina Parés; Est, amb camí de la calçada; i Oest, amb
Miquel Juandó, abans Primo Vergés.
Té assignat el codi registral únic 17008001048090.
Integra la parcel·la 56 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002000560000XI.
Constitueix la registral núm. 277, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 224, inscripció 13ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat NOVA RUIXAT, SA, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno, el dia 6 de març de 2015.
L’expressada finca resulta gravada amb dues afeccions fiscals per possible revisió de l’autoliquidació de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de 5 anys, computats a
partir del dia 14 de gener i 10 d’abril de 2015.
Té atribuïda una superfície de 5.960,47 m², que representa el percentatge del 1,241% de l’àmbit del polígon.

10.- RÚSTEGA:
Peça de terra situada al terme municipal de Pont de Molins, territori “El Pla”. Està conformada per les
parcel·les 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 del polígon 2 del cadastre de rústega de l’expressat municipi. Té una
superfície de cinc hectàrees, vuit àrees, cinquanta centiàrees, i segons el Registre de la Propietat i
certificacions cadastrals reflectides en algunes inscripcions de procedència és de cinc hectàrees, trenta-una
àrees i disset centiàrees, o la major o menor que sigui compresa dins dels seus límits, si bé i segons resulta
de les mesures practicades en el present Projecte de Reparcel·lació la seva superfície real es de 51.753,95
m2; i limita: al Nord, amb parcel·la 53, 54 i 57 del Polígon 2 del cadastre, de titularitat de la senyora Remei
Bosch i Lluís Juandó, abans Miquel Juandó i Teresa Cervera; al Sud, amb parcel·la 75, 76, 77, 59 i 60 del
cadastre, de Josep Viñas, senyor Noguer i camí, senyor Aymar i senyor Pararols, abans N. Vilanova, Catalina
Dalí, Llorenç Barti i camí; Est, en part amb carretera i en part amb parcel·la 60 i 57 del polígon 2 del cadastre,
del senyor Pararols i de Lluís Juandó, abans Miquel Juandó, Pere Culat, carretera, Josep Delfin i Magdalena
Rigau; i Oest, amb el Marqués de Terrades a raó de la parcel·la 69 del polígon 2 del cadastre, abans Llorenç
Figueras.
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Té atribuït el codi registral únic núm. 17008001191543.
Constitueix la registral núm. 1.176, inscrita al tom 3234, llibre 28, foli 172, inscripció 4ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons resulta de
l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo, el dia 11 de
desembre de 2015.
L’expressada finca resulta gravada a una afecció complementària de caràcter fiscal als efectes de l’Impost
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per termini de 5 anys a partir del dia 21 de
gener de 2016.
Té atribuïda una superfície de 51.753,95 m², que representa el 10,775% de l’àmbit del polígon.

11.- RÚSTEGA:
Peça de terra, olivar i ametllers, abans vinya amb algunes oliveres, situada en el terme municipal de Pont de
Molins, territori “El Pla”, anomenada “Plans Vells”, de cabuda aproximada dues vessanes, equivalents a
quanta-tres àrees i setanta-quatre centiàrees, si bé la seva superfície real d’acord amb les mesures
practicades en el present Projecte de Reparcel·lació es de 4.098,04 m2. Limita: Est, amb carretera
anomenada del Calçada de Figueres a La Jonquera; Sud, amb Simo Ayma, abans Antonio Culat; Oest, amb
senyor Pararols, abans José Juandó; i Nord, amb Pere Batista, abans Bartolomé Grau.
Té assignat el codi registral únic núm. 170080010473345.
Integra la parcel·la 59 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 258, inscrita al tom 3234, llibre 28, foli 10, inscripció 8ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini i per iguals parts indivises al senyor Antonio Casellas Batlle i a la senyora Montserrat
Mesquida Paltre, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de
Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo, el dia 18 de maig de 2016.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 4.098,04 m², que representa el 0,853% de l’àmbit del polígon.

12.- RÚSTEGA:
Peça de terra de secà camp, situada al terme municipal de Pont de Molins, territori “Els Plans”, de cabuda
cinc vessanes més o menys, equivalents a una hectàrea, nou àrees, trenta-cinc centiàrees, si bé la seva
superfície real derivada de les mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació es de 10.144,64 m2.
Limita: Est, amb Antonio Culat; Oest, amb Rafael Jordá, Antonio Anglada i camí de carro propi d’aquesta
finca; Nord, amb Luís Santamaría Bartolomé Defis i Jaime Rigau; i Sud, amb Antonio Culat, Francisco Carolé i
Ignacia Anglada.
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Té atribuït el codi registral únic 17008000238188.
Integra la parcel·la 60 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002000600000XJ.
Constitueix la registral núm. 741, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 108, inscripció 5ªdel Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany per iguals parts indivises al senyor Antonio Casellas Batlle i a la senyora Montserrat Mesquida Paltre,
a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sra. Maria
Heredero Caballeria, el dia 12 de desembre de 2007.
L’expressada finca per raó de la de la seva procedència (inscripció 1ª finca 249) resulta gravada per la
substitució fideïcomissària condicional imposada al Sr. Gregorio Pujolar Llucat, pel cas de morir sense fills o
amb ells que no arribin a la edat de testar.
Té atribuïda una superfície de 10.144,64 m², que representa el 2,112% de l’àmbit del polígon.

13.- RÚSTEGA:
Peça de terra erma, anomenada “El Pla”, situada en el terme municipal de Pont de Molins, de cabuda dues
hectàrees, trenta àrees, seixanta-dues centiàrees, si bé la seva superfície real, d’acord amb les mesures
topogràfiques del Projecte de Reparcel·lació, la seva superfície real es de 22.583,88 m2. Limita: Nord, amb
Bernardus Mechelina Theodorus Reijers i Remedios Vila Bosch; sud, amb Jaime Vila Cortada i Francisco
Torres Velasco; Est, amb Bernardus Mechelina Theodorus Reijers, Jaime Vila Cortada i amb investigació; i
Oest, amb Ana Maria Albert Muntadas i Remedios Vila Bosch.
Té assignat el codi registral únic núm. 17008001030729
Integra la parcel·la 69 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002000690000XY.
Constitueix la registral núm. 17, inscrita al tom 3598, llibre 31, foli 168, inscripció 6ª, del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat NOVA RUIXAT SA, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno, el dia 16 d’octubre de 2014.
Té atribuïda una superfície de 22.583,88 m², que representa el 4,702% de l’àmbit del polígon.

14.- RÚSTEGA:
Peça de terreny, vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori anomenat “Plans” o “El Pla
Petit”, de vint-i-set àrees i trenta-quatre centiàrees, si bé la seva superfície real resultant de les mesures
practicades en el present Projecte de Reparcel·lació es de 3.492,98 m2. Limita: Nord, amb Juan Bosch
Matalé; Sud, amb Juan Guillamet; Est, amb Gregorio Camps Clos; i Oest, amb Antino Sudriá.
Té assignat el codi registral únic 17008000467878.
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Integra la parcel·la 71 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 291, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 204, inscripció 12ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany per iguals parts indivises als senyors Francisco Torres López i Nicolau Torres López, a títol de
compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Juan Antonio Utrilla
Suarez, el dia 10 d’abril de 2007.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 3.492,98 m², que representa el 0,727% de l’àmbit del polígon.

15.- RÚSTEGA:
Peça de terreny vinya, abans erm, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Plans Bells” i
“Pla”, de superfície sis mil quatre-cents disset metres quadrats. Limita: Nord, amb parcel·la 58 del polígon 2,
propietat del senyor Bernardus Michelina Theodorus Reijers; Nord-est, amb parcel·la 75 del mateix polígon;
Sud-est, amb parcel·la 73, propietat de Transports Alsina Carré, SL; Nord-oest, amb parcel·la 69 del mateix
polígon, propietat de la senyora Maria Carmen Albert Fontcuberta; i Sud-oest, amb parcel·la 71 i 73 del mateix
polígon, propietat del senyor Francisco Torres Velasco i de Transports Calsina Carré, SL, respectivament.
Integra la parcel·la 72 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002000720000XY.
Constitueix la registral núm. 887, inscrita al tom 1665, llibre 20, foli 63 del Registre de la Propietat de Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons resulta de
l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. el dia
Té atribuïda una superfície de 6.037,77 m², que representa el 1,257% de l’àmbit del polígon.

16.- RÚSTEGA:
Peça de terreny olivar, de cabuda dos vessanes i mitja, més o menys, equivalents a cinquanta-quatre àrees i
seixanta-set centiàrees, situada en el terme municipal de Pont de Molins, en el sector conegut per “Pla dels
Comuns”. Limita: Orient, amb Jaume Viñas; Migdia, amb N de Cabanes i Magdalena Roure; Ponent, amb
l’hereva Ripoll, i al Nord, amb el senyor De Clos.
Té assignada conjuntament amb la registral 284 la referència cadastral 17144A002001510000XD.
Constitueix la registral núm. 186 inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 2019 del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL.
Conjuntament amb la registral 284 té atribuïda una superfície de 10.089,27 m², que representa el 2,101% de
l’àmbit del polígon.
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17.- RÚSTEGA:
Peça de terreny vinya, anomenada “Vinya del Pla”, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori
conegut per “Plans Vells”, de cabuda dues vessanes i quart, equivalents a quaranta-nou àrees vint-i-una
centiàrees. Limita: Nord, amb Joan Martí de Llers; Sud, amb Antoni Lleonsí de Cabanes; Orient, amb Pedro
Badet de Llers; i Ponent, amb Joan Guifreu.
Té atribuït el codi registral únic 17008001048267.
Té assignada conjuntament amb la registral 186 la única de referència cadastral 17144A002001510000XD.
Constitueix la registral 284, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 221, inscripció 7ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons resulta de
l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo, el dia 29 de
setembre de 2014.
Lliure de càrregues i gravàmens.
Conjuntament amb la registral 186 té atribuïda una superfície de 10.089,27 m², que representa el 2,101% de
l’àmbit del polígon.

18.- RÚSTEGA:
Peça de terreny campa coneguda per “Los Plans”, situada en el terme municipal de Pont de Molins, de
cabuda aproximada una vessana i mitja, equivalent a trenta-dues àrees, vuitanta-una centiàrees, si bé la
superfície real d’aquesta finca derivada de les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació es de
3.561,32 m2, essent els seus límits: Est, Ferreol Borraser; Sud, amb la carretera de França; Oest, amb
Baudilio Bosch i Nord, amb Crescència Cullell.
Te atribuït el codi registral únic 17008001017508.
Integra la parcel·la 74 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002000740000XQ.
Constitueix la registral núm. 519, inscrita en el tom 2648, llibre 24, foli 103, inscripció 6ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany per iguals parts indivises al senyor Antonio Casellas Batlle i la senyora Montserrat Mesquida Paltre a
títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José
Antonio de Diego Vallejo, el dia 8 d’octubre de 2014.
Afecta una liquidació de caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de 5 anys a partir del dia 17 de
novembre de 2014.
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Té atribuïda una superfície de 3.561,32 m², que representa el 0,741% de l’àmbit del polígon.

19.- RÚSTEGA.
Vinya en terme de Pont de Molins, territori Pla i també “Plans Vells”, de superfície en realitat i segons el
cadastre de quatre mil vuit-cents vint-i-tres metres quadrats (4.823 m²), si bé la seva superfície real, d’acord
amb les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació del sector es de 4.867,08 m2. Son els seus límits
actuals: Nord, parcel·la cent quaranta-sis, propietat de Carlos Amoedo Sieiro; Est, parcel·la cent quarantacinc, propietat de M Carmen Bassons Juarez, i part amb parcel·la cent cinquanta-quatre, propietat de
Transportes Calsina i Carré, SL; Sud amb parcel·la cent cinquanta-tres, propietat de Florencio Fernàndez
Fernàndez; i Oest, amb parcel·la cent cinquanta-un, propietat de Jaume Viola Cortada.
Té assignat el codi registral únic 17008001038770.
Integra la parcel·la 152 del polígon 2 del cadastre de rústega, amb referència cadastral
17144A002001520000XX.
Constitueix la registral núm. 539, inscrita al tom 3813, llibre 33, foli 18, inscripció 4ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany per iguals parts indivises al senyor Antonio Casellas Batlle i a la senyora Montserrat Mesquida Paltre,
a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José
Antonio de Diego Vallejo, el dia 23 de maig de 2014.
Té atribuïda una superfície de 4.867,08 m², que representa el 1,013% de l’àmbit del polígon.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.

20.- RÚSTEGA.
Peça de terra erm, situada en el terme municipal de Pont de Molins, coneguda per “El Pla”, que té una
superfície de cinquanta-dos àrees, catorze centiàrees, si bé la seva superfície real, d’acord amb les mesures
practicades que resulten del present Projecte de Reparcel·lació es de 4.794,33 m2. Limita: Nord, amb Joan de
Anglada; Sud, amb Simon Ayma; Est, amb Pedro Culat; i Oest, amb Alberto Bonal Casadevall.
Té atribuït el codi registral únic núm. 17008000239291.
És la parcel·la 77 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la parcel·la cadastral número 17144A002000770000XT.
Constitueix la registral núm. 1136, inscrita al tom 2795, llibre 25, foli 165 del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a la Sra. Marta Ayma Darné, a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura pública
autoritzada pel Notari de Figueres Rafael Marquez Montoro el dia 9 de setembre de 2014.
Lliure de càrregues i gravàmens.
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Té atribuïda una superfície de 4.794,33 m², que representa el 0,998% de l’àmbit del polígon. (ull aquesta finca
té una superfície cadastral de 5219 m2 i registral de 5214 m2. És la 77 del cadastre. Comprovar)

21.- RÚSTEGA.
Peça de terreny de secà, abans vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins i paratge “Plans Vells”.
Té una cabuda de setanta-una àrees, vuitanta-tres centiàrees, si bé la seva cabuda real, derivada de les
mesures practicades es el present Projecte de Reparcel·lació es de 7.254,21 m2. Limita, Nord, amb Antoni
Casellas Batlle; Sud, amb petita part amb Simon Aymà Palé i Xavier Aymà Darnè; Est, amb carretera; i Oest,
amb Joaquim Casadevall Bosch.
Té assignat el codi registral únic 170080001049325.
Integra la parcel·la 78 del polígon 2 del cadastre de rústega, amb referència cadastral núm.
17144A002000780000XF.
Constitueix la registral núm. 216, inscrita al tom 3234, llibre 28, foli 189, inscripció 3ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany amb caràcter proindivís a la senyora Maria Culat Noguer, quan al ple domini d’una tercera part
indivisa, a títol hereditari segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari que fou de Figueres Sr.
Salvador Dalí Cusí, el dia 15 de març de 1926.
Les restants dues terceres parts indivises del ple domini pertanyen a la Sra. Marta Aymà Darné, a títol
hereditari, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Rafael Marquez
Montoro, el dia 9 de setembre de 2014.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 7.254,21 m², que representa el 1,510% de l’àmbit del polígon.

22.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, actualment camp i erm, coneguda per “Pla Vall”, situada en el terme municipal de Pont de
Molins, de superfície aproximada dues vessanes i mitja, equivalents a cinquanta-quatre àrees, seixanta-set
centiàrees, si bé la seva superfície real derivada de les mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació
del sector es de 6.578,25 m2. Limita: Est, amb la carretera de la Calçada i successors de Pedro Casanovas;
Sud, amb Rafael Jordà i Francisco Bosch; Oest, amb successors de Martí Mir; i Nord, amb Pere Culat.
Té assignat el codi registral únic 17008001026425.
Integra la parcel·la núm. 79 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 849, inscrita al tom 3434, llibre 29, foli 108, inscripció 3ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
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Pertany amb caràcter proindivís al senyor Javier Ayma Darné i senyora M. Carmen Sanchez Fernandez, a
títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José
Antonio de Diego Vallejo, el dia 10 d’octubre de 2007.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 6.578,25 m², que representa el 1,370% de l’àmbit del polígon.

23.- RÚSTEGA I EN PART URBANA.
Peça de terra, camp, situada en el terme de Pont de Molins, anomenada Pla de Baix, territori “Plans Vells”,
actualment identificada com Afores núm. 1, que constitueix la parcel·la cadastral 146 del polígon 2, de cabuda
quaranta-tres àrees setanta-quatre centiàrees, si bé i segons resulta de les mesures practicades en el
Projecte de Reparcel·lació del sector, la seva cabuda real es de 3.571,74 m2, sobre la que s’ha construït una
vivenda unifamiliar aïllada amb una única planta baixa, amb un total de superfície construïda i d’ocupació de
noranta metres quadrats, setanta-sis metres amb trenta decímetres quadrats útils, i consta de rebedor,
menjador-cuina, sala d’estar, bany, dos dormitoris i un garatge-magatzem. Limita: Nord, amb “Tresvila SL”;
Sud, Maria Carmen Bassons Juárez i part amb Juan Carbó Serra; Est, amb carretera; Oest, Ana Maria
Prunella Gonzalez, Jaume Vila Cortada i part amb Juan Carbó Serra.
Té assignada les referències cadastrals 002100900DG98F0001LA la part urbana i 17144A002001460000XK
la rústega, parcel·la 146 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Té atribuït el codi registral únic 17008000537755.
Constitueix la registral núm. 594, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 60 del Registre de la Propietat de Figueres.
Pertany amb caràcter proindivís al senyor Carlos Amoedo Sieiro i a la senyora Maria Carmen Lopez Bassons,
a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel
Angel Vera Moreno, el dia 22 de setembre de 2000.
L’expressada finca resulta gravada amb una HIPOTECA a favor de l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA en garantia d’un préstec de seixanta-nou mil set-cents disset amb quaranta euros de
principal, interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses judicials en els termes que figuren en
la inscripció 10ª de la finca referenciada; amb un termini d’amortització de 360 mesos i venciment el 30 de
setembre de 2030, en els termes que resulten de l’escriptura pública autoritzada el dia 22 de setembre de
2000, pel Notari de Figueres, Sr. Miguel Angel Vera Moreno.
Consten modificades les condicions inicials a tenor del contingut de les inscripcions 12ª i 13ª de la finca
registral 594, en les que es modifica i amplia la hipoteca abans indicada, amb la mateixa entitat bancària
referida en l’anterior inscripció 10ª, en el sentit que la seva responsabilitat del principal es constitueix per la
quantia de 106.717,40 euros, més els seus interessos de demora, costes i despeses judicials, en els termes
de l’escriptura pública, autoritzada el dia 19 d’abril de 2004, per la Notaria Sra. Maria heredero Caballeria,
d’acord amb les condicions i particulars que figuren en la inscripció 11ª.
Figura una posterior modificació de la hipoteca per ampliació, resultant la seva garantia i responsabilitat un
préstec d’import cent catorze mil set-cents disset amb quaranta euros, més els seus interessos ordinaris, de
demora, i despeses judicials pressupostades i costes, en els termes que figuren en la inscripció 12ª de la
mateixa finca, segons escriptura pública autoritzada el dia 5 de febrer de 2010, pel Notari de Figueres Sr.
Francisco Consegal García.
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Modificada per ampliació i novació la mateixa hipoteca resultant la responsabilitat del préstec de 114.717,40
euros de principal, més els seus interessos ordinaris, de demora i costes i despeses, resultant un termini
d’amortització de 442 mesos amb data de venciment el 28 de febrer de 2050, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Francisco Consegal García el dia 22 de maig de 2013, que ha
integrat la inscripció 13ª de la finca.
També resulta afecta a la possible revisió per la autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats per termini de 5 anys, a partir del dia 20 de juny de 2017.
Té atribuïda una superfície de 3.571,74 m², que representa el 0,744% de l’àmbit del polígon.

24.- RÚSTEGA.
Peça de terra campa, anomenada “El Pla”, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Plans
Vells”, polígon núm. 2, parcel·la núm. 147. Té una superfície de cinc mil cent noranta-cinc metres quadrats
(5.195 m²), si bé la seva superfície real derivada de les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació es
de 5.197,40 m2. Limita: Nord-oest amb parcel·la 9023 del polígon 2, camí, propietat de l’Ajuntament de Pont
de Molins; Nord-est i Est amb la parcel·la 9038 del polígon 2, camí, igualment propietat de l’Ajuntament; Sud
amb la parcel·la 150 del polígon 2, propietat de la senyora Ana Maria Prunella Gonzalez, i amb la parcel·la
146 del polígon 2, propietat del senyor Carlos Amoedo Sieiro; Oest, amb parcel·la 148 del polígon 2, propietat
del senyor Francisco Martin Prieto, i amb la parcel·la 150 del mateix polígon, propietat de la senyora Ana
Maria Prunella Gonzalez.
Té assignat el codi registral únic 17008000238133.
Integra la parcel·la 147 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002001470000XR.
Constitueix la registral núm. 710, inscrita al tom 2795, llibre 25, foli 125, inscripció 5ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRESVILA, SL, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública
autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo, el dia 20 d’abril de 2011.
La finca descrita resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 5.197,40 m², que representa el 1,082% de l’àmbit del polígon.

25.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, avui camp, situada en el terme municipal de Pont de Molins, en el territori “Plans Bells”,
anomenada “Pla”. Té una cabuda aproximada d’una vessana i mitja, equivalents a trenta-dos àrees vuitantanou centiàrees, si bé la seva superfície real derivada de les mesures practicades en el present Projecte de
Reparcel·lació es de 6.497,02 m2. Limita: Est, amb Rosa Bosch; Sud, amb Vicente Prim; Oest, amb José
Martí; i Nord, amb Rafael Jordà, avui amb carretera.
Té atribuït el codi únic registral 17008000411420.
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Integra la parcel·la 148 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 303, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 132, inscripció 8ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany amb ple domini a l’entitat TRESVILA, SL a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo, el dia 20 d’abril de 2011.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 6.497,02 m², que representa el 1,353% de l’àmbit del polígon.

26.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins, en el territori anomenat “El Pla”; que
limita Orient, amb José Joher, avui Jaime; per Migdia, amb camí; per Ponent, amb B Pallisera, vídua de
Borrasser; i Nord, amb Agustí Bonal, tots de Llers. Té una cabuda de dues vessanesa poca diferència,
equivalents a quaranta-tres àrees, setanta-quatre centiàrees, si bé la seva cabuda real, derivada de les
mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació del sector es de 5.569,35 m2.
Té assignat el codi únic registral 17008001039456.
Integra la parcel·la núm. 80 del polígon 2 del cadastre de rústega, de referència cadastral
17144A002000800000XT.
Constitueix la registral núm. 462, inscrita al tom 3813, llibre 33, foli 42, inscripció 9ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini al senyor Xavier Ayma Darné, a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura pública
autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Rafael Márquez Montoro, el dia 9 de setembre de 2014.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 5.569,35 m², que representa el 1,160% de l’àmbit del polígon.

27.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, abans erm, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori anomenat Plan
Vells, denominada “El Pla”, avui La Plana, de cabuda segons cadastre seixanta nou àrees noranta centiàrees.
Limita actualment: Nord, amb finca de Josepa Gratacós Bosch; Sud, amb Anna Ros Ventura; Est amb Xavier
Viñas Ros i Anna Ros Ventura; i Oest, amb carretera, abans el camí anomenat de la Calçada.
Té assignat el codi registral únic 17008000237839.
Integra la parcel·la núm. 149, situada al polígon 2 del cadastre de rústega.
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Constitueix la registral núm. 533, inscrita al tom 2795, llibre 25, foli 59, inscripció 10ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini al senyor Javier Ayma Darné, a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura pública
autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Rafael Marquez Montoro, el dia 9 de setembre de 2014.
Té atribuïda una superfície de 4.741,75 m², que representa el 0,987% de l’àmbit del polígon.

28.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori anomenat Lo Plà, de cabuda
una vessana i mitja, equivalent a trenta-dues àrees vuitanta coma cinc centiàrees, si bé la seva superfície real
derivada de les mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació del sector es de 3.883,88 m2. Limita:
Nord, amb Pere Figueres, avui amb Transportes Calsina Carré; Sud, amb Jaume Pelegrí, avui amb Barón de
Terrades; Est, amb Jaime Fortunet, avui Transportes Calsina Carré; i Oest, amb José Pont, mitjançant camí
amb Barón de Terrades.
Té atribuït el codi registral únic 17008001037353.
Integra la parcel·la núm. 156 del polígon 2 de cadastre de rústega.
Constitueix la finca registral 557, inscrita al tom 3234, llibre 28, foli 91, inscripcions 5ª i 6ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini a la senyora Josefa López García, quan a una meitat indivisa, a títol de compravenda,
segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Juan Antonio Utrilla Suarez, el dia
27 d’agost de 2003; i la restant meitat indivisa, per sobrevivència, segons escriptura pública atorgada per la
Notaria de Girona Sra. Belén Mayoral del Barrio, el dia 19 de juliol de 2016.
Afecta a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 19 de juliol de 2016.
Té atribuïda una superfície de 3.883,88 m², que representa el 0,809% de l’àmbit del polígon.

29.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya situada al terme municipal de Pont de Molins, territori Plans Vells i també La Plana, de
cabuda una vessana i mitja, equivalent a trenta dos àrees vuitanta-una centiàrees, si bé la seva superfície real
derivada de les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació del sector es de 2.918,16 m2 Limita: Est,
amb Pedro Badet; Sud, amb José Batlle i José Camps; Oest, amb Margarita Pastoret, avui canal del marge
esquerre del riu La Muga; i Nord, amb Miguel Quintana, mitjançant camí.
Té atribuït el codi registral únic 17008000861904.
Pertany en ple domini, quan a participació indivisa del deu per cent, al Sr. Joan Roda Calvo; el quaranta-cinc
per cent indivís de la mateixa al Sr. Jaume Rodá Muntalat; i el quaranta-cinc per cent indivís de la mateixa, a
la Sra. Alba Glória Calvo Caixás, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel
Notari de Figueres Sr. Vicente Daudi Arnal el dia 18 de desembre de 2018.
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Integra la parcel·la 157 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 476, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 197, inscripció 8ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
L’expressada finca resulta afecta a una liquidació de caràcter fiscal, relativa a la possible revisió per
l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de 5 anys
amb efectes a partir del dia 17 de gener de 2019.
Té atribuïda una superfície de 2.918,16 m², que representa el 0,608% de l’àmbit del polígon.

30.- RÚSTEGA.
Peça de terra camp i vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Plans Bells”,
anomenada “Pla”, de cabuda aproximada tres vessanes, equivalents a seixanta-cinc àrees seixanta-una
centiàrees, si bé la seva superfície real que resulta de les mesures del Projecte de Reparcel·lació es de
4.924,30 m2. Limita: Est, amb Antonio Llucat; Sud, amb Rafael Jordà; Oest, amb Teresa Oliveras; i Nord, amb
Manuela Prat, si bé els límits actuals són: Nord, amb Martí Coll Mayoral; Sud i Est, amb Calsina Carré SA; i
Oest, amb camí “Del Roure”.
Té assignat el codi únic registral núm. 17008001017140.
Integra la parcel·la 164 a) i 164 b) del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 196, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 50, inscripció 10ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini al senyor Adrián Gallardo Ruiz, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada el dia 22 de novembre de 1989, pel Notari que fou de Figueres, Sr. Juan Francisco López
Arnero.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 4.924,30 m², que representa el 1,025% de l’àmbit del polígon.

31.- RÚSTEGA.
Peça de terra campa abans vinya, situada al terme de Pont de Molins, territori La Campassa, de cabuda
després de dues segregacions practicades, vint-i-set àrees vuitanta-una centiàrees, si bé la seva superfície
real segons resulta de les mesures practicades en el present Projecte de Reparcel·lació es de 2.407,04 m2 se
superfície. Limita: Orient, amb Casimiro Municoy; Migdia, part amb aquest i part amb una carretera; Ponent,
amb Pedro Pey; i Nord, amb una carretera que va a Pont de Molins.
Te assignat el codi registral únic núm. 17008000237181.
Integra la parcel·la núm. 176 del polígon 2 del cadastre de rústega.
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Constitueix la registral núm. 129, inscrita al tom 1027, llibre 13, foli 3 del Registre de la Propietat de Figueres.
Pertany al senyor Joan Carreras Pinadell, a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada
pel Notari Sr. Salvador Vilallonga Fábrega, el dia 8 de juliol de 1971.
Lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 2.407,04 m², que representa el 0,501% de l’àmbit del polígon.

32.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, situada al terme municipal de Pont de Molins i territori La Campassa, de cabuda trentavuit àrees noranta-tres centiàrees, si bé la seva superfície real derivada de les mesures resultants del projecte
de Reparcel·lació es de 3.627,53 m2. Limita: Nord, amb finca segregada; Sud, amb Juan Cortada; Est, amb
Maria Llaona; i Oest, amb Martín Peytavi i amb finca segregada.
Té assignat el codi registral únic 17008001025862.
Integra la parcel·la 179 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 812, inscrita al tom 1530, llibre 19, foli 105, inscripció 2ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini al senyor Juan Carreras Pinadell, a títol de compravenda, segons resulta d’escriptura
pública autoritzada pel Notari Sr. Salvador Vilallonga Fábrega, el dia 2 de juny de 1972.
Lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 3.627,53 m², que representa el 0,755% de l’àmbit del polígon.

33.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, avui camp, situada al terme municipal de Pont de Molins, paratge “Els Plans”, d’extensió
aproximada quaranta-dos àrees cinquanta centiàrees, si bé la seva superfície real derivada de les mesures
del Projecte de Reparcel·lació es de 4.083,36 m2, sobre part del qual es va construir una cas de planta baixa
amb garatge i porxos adjunts, ocupant la casa 87 m² i el garatge 24 m² i 50 dm². Limita: Nord, amb camí, avui
camí del Roure; Est, amb Jaime Buxeda Fábrega; Sud, amb Juan Cortada Massot; i Oest, amb Miguel
Carreras Giralt.
Te assignat el codi registral únic 17008001017584.
Integra la parcel·la núm. 177 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 923, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 114 del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany per iguals parts indivises als senyors Jaime Peitavi Descamps i Jordi Peitavi Rispau. Al Sr. Jaime
Peitaví a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr.
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José Antonio de Diego Vallejo, el dia 7 de juny de 2006; i al Sr. Jordi Peitaví, a títol hereditari, segons resulta
de l’escriptura pública autoritzada el dia 7 de juny de 2006, pel Notari Sr. José Antonio de Diego Vallejo.
Té atribuïda una superfície de 4.083,36 m², que representa el 0,850% de l’àmbit del polígon.

34.- RÚSTEGA i en part URBANA.
Peça de terra olivar, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori conegut per La Campassa i
també per Olivar de la Creu, en el camí de Cabanes, de superfície una hectàrea, trenta-una àrees, vint-i-cinc
centiàrees, si bé la seva superfície real derivada de les mesures efectuades en el Projecte de Reparcel·lació
del sector es de 11.829,64 m2. Limita: Est, amb Transportes Calsina Carré, SL; Sud, amb carretera de Pont
de Molins a Cabanes; Oest, amb Transportes Calsina Carré, SL; i Nord, en part amb Juan Carreras Pinadell i
part amb Alba Gloria Calvo Caixas i en part amb Benjamín Serra Batlle, mitjançant carretera.
Té assignat el codi registral únic 17008000411581.
Constitueix la registral núm. 551, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 211, inscripció 8ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Integra la parcel·la 182 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002001820000XR la part rústega i la 002500600DG98E0001SW la part urbana.
Pertany per iguals parts indivises al Sr. Johan Leonardus Voorthuijzen i a la Sra. Lourens Voorthuijzen, a títol
de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Rafael Marquez
Montoro el dia 8 de novembre de 2013.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 11.829,64 m², que representa el 2,463% de l’àmbit del polígon

35.- RUSTEGA.
Peça de terreny, situada en el terme municipal de Pont de Molins, dins de l’àmbit del Polígon SUD i-1, Sector
Industrial Logístic de Pont de Molins, de 380,22 m2 de superfície, parcialment travessada per un camí, amb
els següents límits: Nord i Oest, amb finca propietat dels Srs. Antoni Caselles i Montserrat Mesquida i part
amb camí; i Sud, amb finca a segregar i camí; i Est, part amb finca propietat dels Srs. Antoni Casellas i
Montserrat Mesquida, i part amb camí.
Integra part de les parcel·les 104 a) i 104 b) del polígon 1 del cadastre de rústega
Es part i se segrega del límit Nord, de la finca de la següent descripció:
“CASA de planta baixa i un pis, amb terreny adjunt, situat en el terme de Pont de Molins, coneguda per “Puig”,
part erm i camp i part olivar, amb una extensió conjunta de una hectàrea, setze àrees, setanta centiàrees. La
planta baixa es destina a vivenda i ocupa sis metres, quaranta-vuit decímetres quadrats, i garatge de cent
quaranta-nou metres i un decímetre quadrat, i el pis cent noranta-un metres amb cinquanta-nou decímetres
quadrats destinats a vivenda i divuit metres amb vuitanta-tres decímetres quadrats destinats a porxos. Limita:
Nord, amb Rosario Camps; Sud, part amb terreny de l’Ajuntament; Est, amb José Pi Bonal; Oest, amb finca
segregada a través del camí de Pont de Molins a Vilarnadal”.
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Té assignat el codi registral únic 17008000239123.
Constitueix la registral núm. 1110, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 11 del Registre de la Propietat de
Figueres, amb codi registral 170080000239123.
Pertany amb caràcter proindivís i per terceres parts indivises, quan a la nuda propietat als senyors Miguel
Angel Domínguez Bollo, David Domínguez Bollo i Oscar Domínguez Bollo, i l’usdefruit de la totalitat de la finca
a la senyora Maria Concepción Bollo Cadierno, a títol hereditari, segons escriptura pública autoritzada el dia
23 de setembre de 2013, pel Notari de Figueres Sr. Vicente Daudi Arnal.
La resta de finca, després de la segregació a practicar resulta inalterable en la seva descripció, a excepció
feta de part del seu límit Nord que ho fa parcialment amb la peça segregada.
Té atribuïda una superfície de 380,22 m², que representa el 0,079% de l’àmbit del polígon.

36.- RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, abans camp, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “el Pla”, d’extensió
aproximada dues vessanes, equivalents a quaranta-tres àrees setanta-quatre centiàrees, si bé i segons
resulta de les mesures que resulten del Projecte de Reparcel·lació del sector, la seva superfície real es de
10.024,71 m2. Limita: Est, amb Lorenzo Vila i Juan Viñas, abans Rafael Vila, avui mitjançant camí rural; Sud,
amb Jaime Vila i Joaquin Juandó, abans Jaime Horts; Oest, amb finca de Pedro Casadevall; i Nord, amb
Simon abans Juan Serra, avui mitjançant camí.
Té assignat el codi registral únic 17008000488064.
Integra la parcel·la núm. 150 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 865, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 14, inscripció 4ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini al Sr. José Maria Reixach Gener, a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura pública
autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Vicente Daudi Arnal, el dia 16 d’agost de 2017.
Afecta a la possible revisió per l’autoliquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions per termini de 5
anys, a partir del dia 12 de setembre de 2017.
Té atribuïda una superfície de 10.024,71 m², que representa el 2,087% de l’àmbit del polígon.

37.- RÚSTEGA.
Peça de terreny, campa, abans vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori anomenat “La
Plana” i “Els Plans Vells”, de cabuda aproximada quatre vessanes, equivalents a vuitanta-set àrees quarantavuit centiàrees, si bé i segons resulta de les mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació del sector,
la seva superfície real es de 16.504 m2. Limita: Nord, amb Bernardus Mechelina Theodorus Reijers i Jaime
Noguer Gimbernat; Sud, amb camí, Herminia Ribas Viarnés i Transportes Calsina Carré; Est, Jaime Noguer
Gimbernat i Simón Aymar Palé, i Oest, Jaime Vila Cortada i Herminia Ribas Viarnes.
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Té atribuït el codi registral únic 17008001041725.
Integra la parcel·la 75 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002000750000XP.
Constitueix la registral núm. 423, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 115, inscripció 9ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany amb caràcter proindivís al senyor Antonio Casellas Batlle i a la senyora Montserrat Mesquida Paltre, a
títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José
Antonio de Diego Vallejo, el dia 20 d’abril de 2015.
Resulta afecta a dues liquidacions de caràcter fiscal relatives a la possible revisió per autoliquidació de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per termini de 5 anys computats a
partir del dia 1 de juny de 2015, així com per la possible revisió de l’autoliquidació de l’Import sobre
Successions i Donacions pel termini de 5 anys computats a partir del dia 26 de març de 2015.
Té atribuïda una superfície de 16.504,54 m², que representa el 3,436% de l’àmbit del polígon.

38.- RÚSTEGA.
Peça de terra olivar, abans vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “La Campassa”,
d’extensió dues vessanes i dos cèntims, o sigui quaranta-vuit àrees cinquanta-tres centiàrees, si bé la seva
superfície real derivada de les mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit es de 5.353,25
m2. Limita: Nord, amb carretera del Roure; Sud, amb carretera que condueix a les terres o vinyes d’aquell
territori; Est, amb Antonio Terradas i Oest, amb peça segregada venuda a Jaime Buxeda.
Té assignat codi registral únic 17008000237693.
Integra la parcel·la núm. 183 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 471, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 14, inscripció 11ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany per meitats indivises i amb pacte de sobrevivència del ple domini de la seva totalitat a la senyora Alba
Gloria Calvo Caixas i al senyor Jaime Roda Muntalat, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno, el dia 13 de març de 2001.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda una superfície de 5.353,25 m², que representa el 1,115% de l’àmbit del polígon.

39.- RÚSTEGA.
Avui sòl urbanitzable delimitat industrial. Peça de terra olivar, de cabuda dues vessanes i mitja, poc més o
menys, equivalents a cinquanta-quatre àrees seixanta-set centiàrees, situada en el terme de Pont de Molins i
territori conegut per “Pla dels Comuns”, que limita a Orient amb Jaime Viñas; Migdia amb N. de Cabanes i
Magdalena Roure; a Ponent amb l’heretera Ripoll i a Cierzo amb N. Clos.
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Té assignat el codi registral únic 17008001051946.
Integra, junt amb la registral 284, la referència cadastral 17144A002001510000XD.
Constitueix la registral 186, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 219, inscripció 5ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA CARRE, SL, a títol de compravenda, segons
escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo, el dia 29 de setembre
de 2014.
L’expressada finca resulta lliure de carregues i gravàmens.
Juntament amb la registral 284 té atribuïda la superfície de 10.953,94 m², que representa el 2,281% de l’àmbit
del polígon.

40.- RÚSTEGA.
Avui sòl urbanitzable delimitat industrial. Finca rústega, o sigui una peça de terreny vinya anomenada Viña
del Pla, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori conegut per “Pla de Molins”, de cabuda dues
vessanes i un quart, equivalent a quaranta-nou àrees vint-i-una centiàrees, que limita: Nord, amb Juan Martí
de Llers; al Sud, amb Antoni Lleonsí de Cabanes; Orient, amb Pedro Badet de Llers, i a Ponent amb Juan
Gifreu.
Té assignada la referència cadastral, conjuntament amb la registral 186: 17144A002001510000XD.
Constitueix la registral núm. 284, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 221 del Registre de la propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. el dia
Té atribuïda, conjuntament amb la registral 186, la superfície de 10.953,94 m², que representa el 2,281% de
l’àmbit del polígon.

41. RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, abans olivar, situada al terme municipal de Pont de Molins, territori “pla de Molins”, de
cabuda dues vessanes, iguals a quaranta-tres àrees setanta-quatre centiàrees, i en realitat segons cadastre
té atribuïda una cabuda de seixanta-dos àrees vint-i-una centiàrees, si bé i segons les mesures resultants del
Projecte de Reparcel·lació la seva superfície real es de 4.019,47 m2. Limita: Est, amb Jose Busquets; Sud i
Oest amb Jaime Vallmajo; i Nord amb camí dels Plans.
Té assignat el codi registral únic 17008000474388.
Integra la parcel·la núm. 158 del polígon 2 del cadastre de rústega.
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Constitueix la registral 213, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 209, inscripció 7ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Francisco Consegal Garcia, el dia 7 de
juny de 1999.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda la superfície de 4.019,47 m², que representa el 0,837% de l’àmbit del polígon.

42. RÚSTEGA.
Peça de terreny olivar, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Los Plans”, de cabuda tres
mil vuit-cents vuitanta-nou metres quadrats, essent la seva superfície real tres mil nou-cents seixanta-vuit
metres quadrats amb seixanta-sis decímetres quadrats (3.968,66 m2), d’acord amb les mesures resultants del
projecte de reparcel·lació. Limita; Nord-Est, amb parcel·la cent cinquanta-vuit del polígon dos, propietat de
Célia Paloma Budó; Sud-est, amb parcel·la cent cinquanta-set, del mateix polígon, propietat de Maria Rosa
Astor Arbat; Sud, part amb camí i part amb canal, Sud-oest, amb parcel·la cent vuitanta-set del mateix
polígon, propietat de “Malet i Fernández Inversions, SL”; i Nord-oest, amb parcel·la cent seixanta del mateix
polígon, propietat de “Transportes Calsina y Carré, SL”.
Té atribuït el codi registral únic 17008000239192.
Té assignada la referència cadastral 17144A002001590000XH.
Integra la parcel·la 159 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral núm. 1.126, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 202 del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany proindivisament a raó del 16,666667% als germans Francisca, José, Isabel Maria, Juana, Nieves i
Diego Delgado Marva.
Té atribuïda la superfície de 3.968,66 m², que representa el 0,826% de l’àmbit del polígon.

43. RÚSTEGA.
Peça de terreny en el terme de Pont de Molins i territori “Plans Nous”, de cabuda dues vessanesi mitja, poc
més o menys, equivalents a cinquanta-quatre àrees, seixanta-vull centiàrees, si bé la seva superfície real,
derivada de les mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació es de 5.719,87 m2, que limita, Nord i
Est, amb Mauricio Albert Terradas, de Figueres; Sud amb el mateix a través de llera; i Ponent amb Juan
Horts.
Té assignat el codi registral únic 17008001048224.
Integra la parcel·la 76 del polígon 2 del cadastre de rústega.
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Constitueix la registral núm. 348, inscrita al tom 566, llibre 8, foli 114, inscripció 5ª del Registre de la Propietat
de Figueres.
Pertany al senyor Fernando Noguer Berti, a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada
pel Notari que fou de Figueres Sr. Francisco de Paula Comas, el dia 15 d’abril de 1910.
L’expressada finca resulta gravada amb un cens de pensió anual 8 pessetes a favor de Miguel Vergés Vernis,
segons la inscripció 6ª, de data 15 de març de 1911.
Té atribuïda la superfície de 5.719,87 m², que representa el 1,191% de l’àmbit del polígon.

44. RÚSTEGA.
Peça de terreny campa, situada al terme municipal de Pont de Molins, territori “La Campassa”, de cabuda
segons cadastre de mil vuit-cents quaranta-quatre metres quadrats, si bé i segons resulta de les mesures del
present projecte de reparcel·lació la seva superfície real es de 2.259,46 m2 de superfície, sobre la qual es
troba construïda una nau industrial de planta baixa solament, amb terreny annex de superfície quatre-cents
cinquanta metres quadrats, que limita: Nord, amb carretera del Roure; Sud, amb Juan Carreras Pinadell; a
l’Est Alba Gloria Calvo Caixas; i Oest, amb Jaume Peitavi Descamps”
Integra la parcel·la 178 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002001780000XK.
Constitueix la registral núm. 1.124, inscrita al tom 3598, llibre 31, foli 58 del Registre de la Propietat de
Figueres i te assignat el codi registral únic 17008000412106.
Pertany amb caràcter privatiu del ple domini d’un deu per cent indivís al Sr. Joan Rodá Calvo; quan al
quaranta-cinc per cent indivís al Sr. Jaume Rodà Muntalat i el quaranta-cinc per cent indivís restant a la Sra.
Albo Gloria Calvo Caixas, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada el dia 23
d’abril de 2014, pel Notari de Figueres Sr. Vicente Daudi Arnal.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda la superfície de 2.259,46 m², que representa el 0,470% de l’àmbit del polígon.

45. RÚSTEGA.
Peça de terreny camp, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Lo Pla dels Comuns de
Llers”, de cabuda dues vessanes, equivalents a quaranta-tres àrees, setanta-quatre centiàrees, si bé la seva
superfície real, derivada de les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació es de 4.061,67 m2 i limita:
Nord, amb Pedro Badet, avui Agustina Vilet; Sud, amb Jose Camps; Est, amb hereus de Juan Cols i Oest,
amb Marcelino Juandó, avui Gabriel Astor.
Te atribuït el codi registral únic 17008000237983.
Integra les parcel·les núms. 154 i 155 del polígon 2 del cadastre de rústega.
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Constitueix la registral 638, inscrita al tom 2795, llibre 25, foli 112, inscripcions 4ª i 5ª del Registre de la
Propietat de Figueres.
Pertany amb caràcter proindivís al senyor Angel Puig Estevan i senyora Maria Rubio Villaraso, per meitats
indivises i pacte de sobrevivència del ple domini de la meitat indivisa, a títol de compravenda, segons resulta
de l’escriptura pública autoritzada el dia 4 d’octubre de 1976, pel Notari Miguel Moraleda Merino.
Una quarta part indivisa de la finca pertany al senyor Francisco Almohalla Villarraso, de nacionalitat francesa,
a títol hereditari, segons escriptura pública autoritzada el dia 20 d’agost de 2004, pel Notari Sr. Guillermo
Colomer Lloret.
El ple domini de la restant quarta part indivisa pertany a títol hereditari al senyor Michel Almohalla, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari Sr. Guillermo Colomer Lloret, el dia 30 de novembre de
2004.
L’expressada finca resulta afecta a al Autes núm. 35/2009 que se segueixen en el jutjat de Primera Instància
núm. 5 de Figueres.
Té atribuïda la superfície de 4.061,67 m², que representa el 0,846% de l’àmbit del polígon.

46. RÚSTEGA.
Peça de terra olivar, situada en el terme municipal de Pont de Molins, anomenada “Olivar de Molins” i territori
“Plans Vells”, coneguda també per “El Pla”, de cabuda aproximada una vessana i mitja, equivalents a trentados àrees, vuitanta centiàrees, si bé la seva superfície real derivada de les mesures practicades en el
Projecte de Reparcel·lació es de 3.500,40 m2. Limita: Nord, amb Juan Abelin i Jaime Vila Ros; Sud, amb
Joaquin Barris Mitjavila; Est, amb Antonio Lleonsi i Oest, amb hereus de Pedro Illa.
Te atribuït el codi registral únic 17008001017638.
Integra la parcel·la núm. 153 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 692, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 122, inscripció 7ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany amb caràcter proindivís al senyor Florencio Fernandez Fernandez i senyora Teresa Serra Costa, a
títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Juan
Francisco López Arnedo, el dia 10 de desembre de 1990.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda la superfície de 3.500,40 m², que representa el 0,729% de l’àmbit del polígon.

47. RÚSTEGA.
Peça de terreny situada al terme de Pont de Molins, anomenat “Pla Petit” de cabuda dues vessanes,
equivalents a quaranta-tres àrees i setanta-quatre centiàrees, si bé la seva superfície real derivada de les
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mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació es de 4.784,62 m2. Limita: Nord, amb camí veïnal de
Vilarnadal; Orient amb Pedro Collell; Migdia amb Jaime Cervera; Ponent amb Miguel Comalada.
Té assignat el codi registral únic 17008001034635.
Integra la parcel·la núm. 55 del polígon 2 del cadastre de rústega. Referència cadastral
17144A002000550000XX.
Constitueix la registral 652, inscrita al tom 3813, llibre 33, foli 83, inscripció 6ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat NOVA RUIXAT, SA, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno, el dia 17 de juny de 2016.
Afecta a dues liquidacions de caràcter fiscal derivades de la possible revisió per la autoliquidació de l’Impost
de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per termini de 5 anys a partir del dia 12 de juliol i
23 de maig de 2016, respectivament.
Té atribuïda la superfície de 4.784,62 m², que representa el 0,996% de l’àmbit del polígon.

48. RÚSTEGA.
Peça de terra anomenada “Viña del Pla”, avui camp envoltat d’oliveres, situada en el terme municipal de Pont
de Molins, d’extensió aproximada dues hectàrees, trenta-nou àrees, dinou centiàrees, si bé i segons resulta
de les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació la seva superfície real es de 18.534,65 m2. Limita:
Nord i Est, amb José Juandó, Lorenzo Figueras, mitjançant camí rural i Pedro Verti; Sud, amb Manuel
Comamala i varis emfiteutes del conde de Peralada mitjançant camí; i entre Oest i Nord, amb carrereta de
França.
Té assignat el codi registral únic 17008000460756.
Integra la parcel·la núm. 70 a) i 70 b) del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 834, inscrita al tom 2911, llibre 26, foli 207, inscripció 8ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Girona, Sr. Enric Brancós Núñez, el dia 4 de juliol de
2006.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda la superfície de 18.534,65 m², que representa el 3,858% de l’àmbit del polígon.

49. RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “La Fortiana”, coneguda també
per “El Pla”, de cabuda en realitat i segons dades cadastrals de set mil sis-cents seixanta-set metres quadrats
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i constitueix la parcel·la número cent quaranta-quatre del Polígon dos del cadastre, si bé i segons resulta de
les mediacions practicades en el Projecte de Reparcel·lació, la seva cabuda real es de 7.426,68 m2. Els seus
límits son: Nord-est, camí que constitueix la parcel·la 9.038 del polígon dos; Sud-est, parcel·la cent seixanta
dos del Polígon dos, propietat de Transportes Calsina i Carré, SL; Nord-oest, amb parcel·la cent quaranta-cinc
del Polígon dos, propietat de M Carmen Bassons Juare; i Sud-oest, amb les següents parcel·les: cent
cinquanta-dos del polígon dos; propietat de Joan Carbó Serra; cent cinquanta-tres, propietat de Florencio
Fernández Fernández; cent cinquanta-quatre i cent cinquanta-cinc, propietat de Maria Rubio Villaraso; i cent
cinquanta-sis, propietat de Francesc Torres López.
Té assignat el codi registral únic 17008000237488.
Integra la parcel·la núm. 144 del polígon 2 del cadastre de rústega i té atribuïda la referència cadastral núm.
17144A002001440000XM.
Constitueix la registral 318, inscrita al tom 2795, llibre 25, foli 142, inscripció 8ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo el dia 14 de
juliol de 2013.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda la superfície de 7.426,68 m², que representa el 1,546% de l’àmbit del polígon.

50. RÚSTEGA.
Peça de terra camp amb algunes oliveres situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori “Pla”, de
cabuda tres vessanes aproximadament, equivalents a seixanta-cinc àrees, seixanta-una centiàrees. Limita:
Nord, amb José Dafís i N. Martí, àlies Budó; Sud, amb Jaime Anglada i Miguel Damont; Est, amb José Budó,
conegut per Pagès de la Vall de Llers; i Oest, amb Rafael Sardà Font.
Conjuntament amb la registral 358 integra la parcel·la 160 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Té atribuït el codi registral únic núm. 17008000513025.
Constitueix la registral 198, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 54, inscripció 5ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany la nuda propietat de la referida finca a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL., a títol de
compravenda, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada el dia 17 de novembre de 1988, pel Notari
que fou de Figueres, Sr. Francisco López Arnedo. El dret d’usdefruit de la mateixa finca figura inscrit en favor
de la Sra. Teresa Rost, a tenor de la inscripció 1ª.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda, conjuntament amb la registral 358 la superfície de 9.751,41 m², que representa el 2,030% de
l’àmbit del polígon.
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51. RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “El Pla”, de cabuda aproximada
quatre vessanes, equivalents vuitanta-set àrees, quaranta-vuit centiàrees, si bé la seva cabuda real, derivada
de les mesures resultants del Projecte de Reparcel·lació es de 9.751,41 m2 de superfície. Limita: Est, amb
camí; Sud, amb Juan Gifrén i Miguel Bellmás; Nord, amb altre camí; i Oest amb Miguel Costa i Antonio Llucat.
Té atribuït el codi registral únic 17008000513032.
Conjuntament amb la registral 198 integra la parcel·la 169 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 358, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 52, inscripció 5ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Francisco López Arnedo, el dia 17 de
novembre de 1988.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda, conjuntament amb la registral 198 la superfície de 9.751,41 m², que representa el 2,030% de
l’àmbit del polígon.

52. RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, coneguda per “El Pla”, situada en el terme municipal de Pont de Molins, de cabuda
aproximada una vessana i mitja, equivalents a trenta-dues àrees, vuitanta-una centiàrees, catorze
centèsimes. Limita: Est, amb Jaime Moliner; Sud, amb Francisco Roure; Oest, amb Jaime Anglada; i Nord,
amb José Martí.
Té assignat el codi únic registral 17008000237396.
Integra part de la parcel·la núm. 163 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 292, inscrita al tom 2795, llibre 25, foli 159, inscripció 10ª del Registre de la Propietat
de Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL a títol de compravenda, segons resulta de
l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Francisco Consegal García, el dia 30 d’octubre de
1997.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda la superfície de 4.307,19 m², que representa el 0,897% de l’àmbit del polígon.

53.- RÚSTEGA.
Peça de terra erma, anomenada “Pla Petit”, situada en el terme municipal de Pont de Molins, de cabuda
quatre-cents metres quadrats aproximadament, o sigui quatre àrees, si bé la seva superfície real derivada de
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les mesures practicades en el Projecte de Reparcel·lació del sector es de 861,03 m2. Limita: Nord, amb
Antonio Anglada; Sud amb canal; Est amb camí de la Calzada; i Oest, amb camí de servei del canal.
Té assignat el codi registral únic 17008001022328.
Integra la parcel·la núm. 162 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència cadastral
17144A002001620000XH.
Constitueix la registral 966, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 137, inscripció 2ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons escriptura
pública autoritzada el dia 22 de febrer de 2013 pel Notari de Figueres Sr. Rafael Marquez Montoro.
L’expressada finca resulta gravada, per raó de la de procedència a la substitució fidecomissaria condicional
imposada a la Sra. Maria Pinadell Figueras pel cas de morir sense fills o amb fills que no arribin a l’edat de
testar, en els termes que resulta de la inscripció 2ª de la finca 490.
Té atribuïda la superfície de 861,03 m², que representa el 0,179% de l’àmbit del polígon.

54. RÚSTEGA.
NAU-MAGATZEM de planta baixa, amb parets i pilars de fàbrica de rajol i coberta d’uralita, que ocupa una
superfície de set-cents metres quadrats, ubicada a la part Nord-est de la peça de terra campa, situada en el
terme municipal de Pont de Molins, territori “Pla”, de cabuda aproximada cinc vessanes, equivalents a una
hectàrea, nou àrees, trenta-set centiàrees. Limita: Est, amb Pedro Cullell; Sud, “camí del Pla”; i Oest i Nord,
amb José Oliveras i Pedro Hors.
Té assignat el codi registral únic 17008000237112.
Integra part de la parcel·la núm. 163 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 88, inscrita al tom 2437, llibre 23, foli 153, inscripció 8ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRÉ, SL, a títol de compravenda, segons resulta de
l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. José A Polo Sangüesa, el dia 8 de març de 1988.
Té atribuïda, juntament amb les registrals 1310 i 508 la superfície de 47.466,83 m², que representa el 9,883%
de l’àmbit del polígon.

55. RÚSTEGA.
Peça de terra campa i vinya, avui tot camp, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori conegut
per “Pla de Molins” o “El Pla”, de cabuda vuit mil sis-cents quaranta-tres metres i setanta-vuit decímetres
quadrats. Limita; Esta i Nord, amb camí; Sud, amb Transportes Calsina y Carré, SL; i Oest, amb Martí Coll.
Té atribuït el codi registral únic 17008001344888.
Integra part de la parcel·la núm. 163 del polígon 2 del cadastre de rústega.
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Constitueix la registral 1310, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 86, inscripció 1ª, del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL, a títol de compravenda, segons resulta de
l’escriptura pública, autoritzada el dia 14 de desembre de 1990, pel Notari Sr. Manuel Maria Regot Garcia.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda, juntament amb les registrals 88 i 508 la superfície de 47.466,83 m², que representa el 9,883% de
l’àmbit del polígon.

56. RÚSTEGA.
Peça de terra, camp secà, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “Pla” de cabuda
aproximada quatre vessanes, equivalents a vuitanta-sis àrees, noranta quatre centiàrees. Limita: Nord,
successors de Francisco Anglada; Sud, Joan Pellejà i Buenaventura Vila; Est, Juan Molas i Jaime Vilá; Oest,
Benjamín Serra.
Integra la parcel·la núm. 163 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 508-V, inscrita al tom 2648, llibre 24, foli 170, inscripció 10ª del Registre de la Propietat
de Figueres.
Pertany a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL a títol de compravenda, segons resulta de
l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Francisco Consegal García, el dia 9 de desembre de
1996.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda, juntament amb les registrals 88 i 1.31000 la superfície de 47.466,83 m², que representa el
9,883% de l’àmbit del polígon.

57. RÚSTEGA.
Peça de terra olivar, situada en el terme municipal de Pont de Molins, anomenada “Viña del Pla”, de cabuda
aproximada tres vessanes, equivalents a seixanta-cinc àrees amb seixanta-una centiàrees, si bé la superfície
real de la finca segons resulta de les mesures practicades en el present Projecte de Reparcel·lació es de
6.338,48 m2. Limita: Est, amb Benjamin Serra Batlle (abans Simon Serra); Sud, amb Rafael Segura Cárceles
(abans camí rural); Oest, amb Ramon Hors, intermediant camí (abans Miguel Comas); i Nord, amb
Transportes Calsina y Carré SL (abans Rafael Jordà).
Té assignat el codi únic registral 17008001036578.
Integra la parcel·la núm. 186 del polígon 2 del cadastre de rústega
.
Constitueix la registral 274, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 83, inscripció 11ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
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Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Manuel Maria Regot Garcia, el dia 26
d’octubre de 1990.
Resulta gravada amb una hipoteca dotal constituïda a favor de la Sra. Rosenda Freixas Llevaria, en garantia
de 1.066,66 pessetes, en els termes que figuren en la inscripció 2ª de la referida finca.
Té atribuïda la superfície de 6.338,48 m², que representa el 1,320% de l’àmbit del polígon.

58. RÚSTEGA.
Peça de terra vinya i olivera, situada en el terme municipal de Pont de Molins, territori “La Campassa”, de
superfície vuitanta-sis àrees, noranta-set centiàrees, si bé la seva superfície real, derivada de les mesures
practicades en el Projecte de Reparcel·lació es de 6.366,72 m2. Limita: Est, amb peça segregada i venuda a
Salvador Camps Carreras; Nord, amb Miguel Carreras i Juan Pey; Oest, amb Juan Pomés; Sud, amb
carretera de Cabanes a Pont de Molins.
Té atribuït el codi registral únic 17008001033690.
Integra la parcel·la núm. 180 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 583, inscrita al tom 3733, llibre 32, foli 170, inscripció 14ª del Registre de la Propietat
de Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRÉ, SA a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. José Antonio de Diego Vallejo el dia 25
de setembre de 2013.
L’expressada finca resulta lliure de càrregues i gravàmens.
Té atribuïda la superfície de 6.366,72 m², que representa el 1,326% de l’àmbit del polígon.

59. RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, avui camp cercada d’oliveres, en el terme municipal de Pont de Molins, territori “La
Campassa”, de cabuda aproximada tres vessanes, equivalents a seixanta-cinc àrees, seixanta-una
centiàrees. Limita: Nord, amb Vicente Costey; Est, amb Pedro Pey; Oest, amb Pedro Nogué; i Sud, amb
carretera de Pont de Molins a Cabanes.
Té atribuït el codi únic registral 17008000237501.
Integra la parcel·la núm. 181 del polígon 2 del cadastre de rústega i té assignada la referència núm.
17144A002001810000XK.
Constitueix la registral 330, inscrita al tom 2795, llibre 25, foli 176, inscripció 10ª del Registre de la Propietat
de Figueres.
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Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Juan Antonio Utrilla Suarez., el dia 24 de
febrer de 2009.
L’expressada finca resulta gravada amb la hipoteca constituïda a favor del Sr. Mariano Juan Calbo Ferran per
respondre de l’import de 1866 pessetes, 66 cèntims i de 750 pessetes en concepte de costes, a tenor de
l’escriptura pública autoritzada el dia 30 de novembre de 1876, pel Notari Sr. José Massanet Solana, en els
termes que resulten de la inscripció 2ª .
Té atribuïda la superfície de 7.609,80 m², que representa el 1,584% de l’àmbit del polígon.

60. RÚSTEGA.
Peça de terreny camp rodejada d’oliveres, situada en el terme municipal de Pont de Molins, paratge
denominat “La Campassa”, de cabuda aproximada tres vessanes y un quart, equivalents a setanta-una àrees,
vint-i-una centiàrea. Limita: Est, amb camí que dirigeix a Pont de Molins i al Roure; Oest, amb Jacinto Caula; i
Nord, part amb el referit camí que condueix al Roure i part amb una carretera formada sobre el terreny que
fou part de la finca que es descriu.
Integra la parcel·la núm. 185 a) i 185 b) del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 60, inscrita al tom 3064, llibre 27, foli 177 del Registre de la Propietat de Figueres.
Pertany en ple domini a l’entitat TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL a títol de compravenda, segons
resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Juan Antonio Utrilla Suarez, el dia 21 de
juliol de 2005.
Té atribuïda la superfície de 7.443,50 m², que representa el 1,549% de l’àmbit del polígon.

61. RÚSTEGA.
Peça de terra vinya, situada en el terme municipal de Pont de Molins i territori “Campassa”, de cabuda tres
vessanes, equivalents a seixanta-cinc àrees amb seixanta-tres centiàres., si bé la seva superfície real,
derivada de les mesures practicades en el present Projecte de Reparcel·lació es de 7.078,71 m2. Limita; Est i
Nord, amb carretera que condueix a Roura; Sud, amb carretera que condueix a finques en part i part amb
Pedro Pey; Oest, amb Rosa Ros, successors de Francisco Bos.
Té assignat el codi registral únic 17008001036660.
Integra la parcel·la núm. 184 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral 301, inscrita al tom 3813, llibre 33, foli 92, inscripció 9ª del Registre de la Propietat de
Figueres.
Pertany en ple domini al senyor Josep Serra Villadoniga, quan a una quarta part indivisa, a títol hereditari,
segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno, el dia
14 de maig de 1999. Quan el ple domini de les tres quartes parts restants de la mateixa, també al Sr. Serra
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Villadoniga, a títol hereditari, segons resulta de l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Figueres Sr.
Vicende Daudi Arnal, el dia 19 d’octubre de 2016.
L’expressada finca resulta afecta a liquidacions de caràcter fiscal relatives a la possible revisió de
l’autoliquidació de l’Impost sobre Donacions i Successions per termini de 5 anys amb efectes a partir del dia
19 d’octubre de 2016.
Té atribuïda la superfície de 7.078,71 m², que representa el 1,474% de l’àmbit del polígon.

62. RÚSTEGA.
Peça de terreny, situada en el terme municipal de Pont de Molins, de cabuda 5.373,08 m2. Limita; Est, part
amb parcel·les 159, 186 i 163 del polígon 2 del cadastre de rústega, de propietat de l’entitat Transportes
Calsina i Carré, SL; Sud, amb resta de finca a segregar, propietat de l’entitat Coral Homes, SLU, situada a
l’exterior del polígon d’actuació; Est, amb parcel·les 160 i 159 del polígon 2 del cadastre de rústega, propietat
de Transportes Calsina i Carré, SL i Oest, amb parcel·la 185 b), del polígon 2 del cadastre de rústega,
propietat de l’entitat Transportes Calsina Carré, SL i part amb carretera de Cabanes.
Es part a segregar del límit Nord de la finca registral 937, inscrita al tom 3598, foli 95, del llibre 31, inscripció
14ª del Registre de la Propietat de Figueres, que té assignat el codi registral únic 170080004411819.
La resta de la finca situada fora de l’àmbit d’actuació, que resulta després de la segregació a practicar en el
seu límit Nord manté inalterable la descripció registral amb el conjunt de les construccions: casa, garatge,
piscina i magatzems en els mateixos termes literals inscrits, amb una superfície de 5.425,92 m2, conservant
també els seus límits, a excepció del Nord que ho fa amb la porció segregada.
Integra la parcel·la núm. 187 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Pertany a l’entitat CORAL HOMES, SLU, a títol d’aportació social, segons resulta de l’escriptura pública
autoritzada pel Notari de Madrid, Sr. Antonio Morenés Giles, el dia 16 de novembre de 2018.
L’expressada finca resulta afecta a la possible revisió derivada de l’autoliquidació de l’Impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per termini de 5 anys a partir del dia 24 de gener de
2019.
Té atribuïda la superfície de 5.373,08 m², que representa el 1,119% de l’àmbit del polígon.

63. RÚSTEGA.
Peça de terreny, situada en el terme municipal de Pont de Molins, de cabuda 1.474,79 m2. Limita; Est, amb
camí; Oest, amb parcel·la 152, propietat dels Srs. Antoni Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré; Sud,
amb parcel·la 144, propietat de Calsina i Carré, SL i al Nord, amb parcel·la 146 propietat dels Srs. Carlos
Almoedo Siero i M Carmen López Bassons.
Integra la parcel·la núm. 145 del polígon 2 del cadastre de rústega.
Constitueix la registral , inscrita al tom , llibre, foli del Registre de la Propietat de Figueres.
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Pertany a la Sra. Maria Carmen Bassons Juarez, a títol de compravenda, segons resulta de l’escriptura
pública autoritzada pel Notari de Figueres.
Té atribuïda la superfície de 1.474,79 m² que representa el 0,307% de l’àmbit del polígon.
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6. ADJUDICACIÓ DE FINQUES RESULTANTS.
ESPAIS LLIURES A1
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
23.623,42 m2 (vint-i-tres mil sis-cents vint-i-tres metres quadrats amb quaranta-dos decímetres quadrats).
Llindars:
Nord,
amb la carretera GIV-6026.
Sud, amb el camí del canal de regants de la Muga de Pont de Molins.
Est, amb la Via Augusta.
Oest, amb el sistema d’espais lliures A2, el carrer Amfiteatre i amb els serveis tècnics i mediambientals ST1
del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via
Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A2
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
37.000,53 m2 (trenta-set mil metres quadrats amb cinquanta-tres decímetres quadrats).
Llindars:
Nord,
amb la carretera GIV-6026 i amb la carretera N-II.
Sud, amb les parcel·les número 1 adjudicada a l’Ajuntament de Pont de Molins, número 2 adjudicada a
Remedios Vila Bosch, el carrer Panteó i el carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el sistema d’espais lliures A1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la carretera N-II i amb la rotonda de la carretera N-II.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliures de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A3
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
7.163,75 m2 (Set mil cent seixanta-tres metres quadrats amb setanta-cinc decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Circ romà del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la carretera GIV-6025 i amb la rotonda de la carretera N-II.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A4
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
1.349,59 m2 (mil tres-cens quaranta-nou metres quadrats amb cinquanta-nou decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb les parcel·les número 4 adjudicada a L’ajuntament de Pont de Molins i 5 adjudicada a A. Maria
Prunella Gonzalez del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A5
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
1.349,59 m2 (mil tres-cens quaranta-nou metres quadrats amb cinquanta-nou decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb les parcel·les número 6 i número 8 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina
y Carré, SL.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR SUD I-1. PONT DE MOLINS

Pàgina: 64

ESPAIS LLIURES A6
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
2.859,97 m2 (dos mil vuit-cents cinquanta-nou metres quadrats amb noranta-set decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb les parcel·les número 9N adjudicada a Tresvila, SL, número 10N adjudicada en proindivís a
Remedios Vila Bosch i Nova Ruixat, SA, número 11N, 12N i 14 adjudicades a Nova Ruixat, SA del
projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via
Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins
Oest, amb el carrer Circ Romà del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:0
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A7
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
2.859,97 m2 (dos mil vuit-cents cinquanta-nou metres quadrats amb noranta-set decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb les parcel·les número 15, 17, 18 i 19 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades en proindivís a
Antonio Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré .
Est, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Circ Romà del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A8
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
3.281,74 m2 (tres mil dos-cents vuitanta-un metres quadrats amb setanta-quatre decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb la rotonda de la carretera N-II.
Sud, amb el límit d’actuació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 i amb el
sistema d’equipaments E3.
Est, amb la carretera GIV-6025.
Oest, amb la carretera N-II i amb el límit d’actuació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat
SUD i-1.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliures de
càrregues i gravàmens.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A9
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície 187,88
m2 (cent vuitanta-set metres quadrats amb vuitanta-vuit decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Est, amb la carretera GIV-6025.
Oest, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures s’adjudica en favor de l’Ajuntament de
Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A10
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
3.024,44 m2 (Tres mil vint-i-quatre metres quadrats amb quaranta-quatre decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Sud, amb la rotonda de la carretera GIV-6025.
Est, amb la carretera GIV-6025.
Oest, amb les parcel·les número 26N adjudicada en proindivís a Núria Darné Vila, Maria Culat Noguer, Simon
Aymà Palé, Javier Aymà Darné i M. Carmen Sánchez Fernández i número 29N adjudicada a Caixa
Banc SL Buildingcenter SAU del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
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ESPAIS LLIURES A11
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
2.648,45 m2 (Dos mil sis-cents quaranta-vuit metres quadrats amb quaranta-cinc decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Arc de triomf del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins i amb la rotonda de la carretera GIV6025.
Sud, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la carretera GIV-6025.
Oest, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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ESPAIS LLIURES A12
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
3.162,33 m2 (Tres mil cent seixanta-dos metres quadrats amb trenta-tres decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Sud, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Oest, amb camí rural.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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ESPAIS LLIURES A13
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’espais lliures, zona verda del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
2.342,46 m2 (Dos mil tres-cents quaranta-dos metres quadrats amb quaranta-sis decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el camí del canal de regants de la Muga i amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 25Nd del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a l’Ajuntament de Pont de
Molins.
Oest, amb la carretera GIV-6025 i la rotonda de la carretera GIV-6025.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de zones verdes, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a espais lliures (Clau A) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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EQUIPAMENTS E1
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics comunitaris del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
25.864,47 m2 (Vint-i-cinc mil vuit-cents seixanta-quatre metres quadrats amb quaranta-set decímetres
quadrats).
Llindars:
Nord, amb el camí de Llers a Vilarnadal.
Sud, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Est, amb camí rural.
Oest, amb camí rural.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics d’equipaments públics
comunitaris.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics d’equipaments públics comunitaris, lliure de càrregues i
gravàmens.
.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a equipaments públics (Clau E) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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EQUIPAMENTS E2
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics comunitaris del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
5.248,93 m2 (Cinc mil dos-cents quaranta-vuit metres quadrats amb noranta-tres decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, .............................. amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Est, amb camí rural.
Oest, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics d’equipaments públics
comunitaris.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics d’equipaments públics comunitaris, lliure de càrregues i
gravàmens.
.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a equipaments públics (Clau E) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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EQUIPAMENTS E3
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície 9.048,94 m2 (Nou
mil quaranta-vuit metres quadrats amb noranta-quatre decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el sistema d’espais lliures A8 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins
Sud, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el sistema d’espais lliures A8 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el sistema d’espais lliures A8 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics d’equipaments públics
comunitaris.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics d’equipaments públics comunitaris, lliure de càrregues i
gravàmens.
.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a equipaments públics (Clau E) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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SERVEIS TÈCNICS I MEDIAMBIENTALS ST1
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema de serveis tècnics i mediambientals del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
3.684,73 m2 (Tres mil sis-cents vuitanta-quatre metres quadrats amb setanta-tres decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb les parcel·les 25Na adjudicada en proindivís a Florencio Fernández Fernández i Teresa Serra
Costa i 25Ne adjudicada en proindivís a Francisco López Velasco i Josefa Lopez Garcia i amb el carrer
Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat
SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el camí del canal de regants de la Muga de Pont de Molins.
Est, amb el sistema d’espais lliures A1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb les parcel·les 25Na adjudicada a proindivís a Florencio Fernández Fernández i Teresa Serra
Costa i 25Ne adjudicada en proindivís a Francisco López Velasco i Josefa Lopez del projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont
de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de serveis urbans públics.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de serveis urbans públics, lliure de càrregues i
gravàmens.
.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a serveis tècnics i mediambientals (Clau ST) s’adjudica
en favor de l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació
originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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SISTEMA HIDROGRÀFIC H1
Descripció:
Parcel·la destinada a sistema hidrogràfic del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície 868,47 m2 (vuit cents seixantavuit metres quadrats amb quaranta-set decímetres quadrats) .
Llindars:
Nord, .............................. amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb carrer de Molins de Pont de Molins.
Est, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Oest, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de serveis urbans públics.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics de serveis urbans públics, lliure de càrregues i
gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a sistema hidrogràfic (Clau H) s’adjudica en favor de
l’Ajuntament de Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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SISTEMA VIARI AMBIT DE LLEVANT
Descripció:
Terrenys destinats als vials públics que constitueixen el sistema viari de l’àmbit de llevant del projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de
Molins, de forma reticular, que integren la totalitat dels carrers i comuniquen el conjunt de les parcel·les
adjudicades, amb una superfície conjunta contigua de superfície 74.219,31 m2 (setanta-quatre mil dos-cents
dinou metres quadrats amb trenta-un decímetres quadrats), formant els vials en sentit Est-oest, amb
nomenclàtor i denominació: Carrer Panteó, Carrer Temple, Carrer Àgora Romana, Carrer Mare Nostrum,
Carrer Arc de Triomf i Carrer del Roure; en sentit Nord-sud, Carrer Amfiteatre, Carrer Estrada, Carrer Circ
Romà i Carrer Fòrum; així com parcialment la rotonda d’accés i intersecció amb la carretera N-II.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistema públic viari.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistema públic viari, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a vialitat (Clau V) s’adjudica en favor de l’Ajuntament de
Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.
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SISTEMA VIARI AMBIT DE PONENT
Descripció:
Terrenys destinats a la vialitat que constitueix el sistema viari de l’àmbit de llevant del projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de
Molins amb una superfície conjunta contigua de superfície 6.889,86 m2 (sis mil vuit-cents vuitanta-nou metres
quadrats amb vuitanta-sis decímetres quadrats), i integra el denominat Camí del Roure que travessa
longitudinalment el sector en sentit Est-oest.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys destinats a sistema públic viari.
Compte de liquidació provisional:
No queda afectada per quotes del compte de liquidació provisional per tractar-se de cessions obligatòries i
gratuïtes de terrenys destinats a sistema públic viari, lliure de càrregues i gravàmens.
Adjudicació:
La finca descrita, de naturalesa demanial i destinada a vialitat (Clau V) s’adjudica en favor de l’Ajuntament de
Pont de Molins, per la seva condició d’administració actuant, a títol d’adjudicació originària.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR SUD I-1. PONT DE MOLINS

Junta de Compensació

Pàgina: 79

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR SUD I-1. PONT DE MOLINS

Pàgina: 80

1. PARCEL·LA NÚMERO 21N
Descripció:
Parcel·la núm. 21N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de
superfície 104.629,99 m2 (cent quatre mil sis-cents vint-i-nou metres quadrats amb noranta-nou decímetres
quadrats) i sostre de superfície 60.695,92 m2 (seixanta mil sis-cents noranta-cinc metres quadrats amb
noranta-cinc decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins i amb una parcel·la industrial propietat de
Transportes Calsina y Carré SL.
Sud, amb parcel.la número 22N, 23N, 24N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL i amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la carretera GIV-6025.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 10, 15, 16, 17, 39,
40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 5657, 58, 59 i 60 de les aportades, registrals 1176, 887, 186, 284, 213,
1126, 834, 318, 198, 358, 293, 966, 88, 1310, 274, 583 i 60.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del
28,143083 %, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les
despeses d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 4.639.410,24 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Transportes Calsina y Carré SL

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Resulta gravada amb el dret real d’hipoteca que afecta la finca registral 330, que correspon amb
la aportada núm 30 d’ordre, constituïda a favor del Sr. Mariano Juan Calbo Ferran, segons escriptura pública
autoritzada el dia 30 de novembre de 1876, pel Notari Sr. José Massanet Solana, per respondre de l’import de
1866 pessetes i 66 cèntims de principal i 750 pessetes en concepte de costes, en els termes que resulten de
la inscripció 2ª.
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2. PARCEL·LA NÚMERO 22N
Descripció:
Parcel·la núm. 22N situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.006,06 m2 (cinc mil sis metres quadrats amb sis decímetres quadrats) i sostre de superfície 4.905,67 m2
(quatre mil nou-cents cinc metres quadrats amb setanta-nou decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb parcel.la número 21N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Sud, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb parcel.la número 23N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificada amb els núms. 41, 49 i 53 de les
aportades, registrals 213, 318 i 293.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,291767
% als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 377.799,70 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Transportes Calsina y Carré SL

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Gravada amb la substitució fideïcomissària condicional imposada a la Sra. Maria Pinadell
Figueras pel cas de morir sense fills o amb fills que no arribin a l’edat de testar, que afecta a la registral 966
(núm. 53 d’ordre de les aportades), en els termes que resulten de la de procedència, inscripció 2ª de la finca
registral 490.
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3. PARCEL·LA NÚMERO 23N
Descripció:
Parcel·la núm. 23N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de
superfície 5.072,91 m2 (cinc mil setanta-dos metres quadrats amb noranta-un decímetres quadrats) i sostre
de superfície 4.971,49 m2 (quatre mil nou-cents setanta-un metres quadrats amb noranta-cinc decímetres
quadrats).
Llindars:
Nord, amb parcel.la número 21N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Sud, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb parcel.la número 22N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Oest, amb parcel.la número 24N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 39, 40, 41 i 49 de les
aportades, registrals 186, 284, 213 i 318.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,322370
% als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 382.844,53 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Transportes Calsina y Carré SL
Càrregues: Lliure de càrregues.
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4. PARCEL·LA NÚMERO 24N
Descripció:
Parcel·la núm. 24N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de
superfície 5.002,64 m2 (cinc mil dos metres quadrats amb seixanta-quatre decímetres quadrats) i sostre de
superfície 4.902,28 m2 (quatre mil nou-cents dos metres quadrats amb vint-i-vuit decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb parcel.la número 21N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Sud, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb parcel.la número 23N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Oest, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb el núms. 39, 40, 41, 50 i 51 de
les aportades, registrals 186, 284, 231, 198 i 358.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,290659
% als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 377.616,99 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Transportes Calsina y Carré SL
Càrregues: Lliure de càrregues.
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5. PARCEL·LA NÚMERO 6
Descripció:
Parcel·la núm. 6, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
5.041,14 m2 (cinc mil quaranta-un metres quadrats amb catorze decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.940,33 m2 (quatre mil nou-cents quaranta-un metres quadrats amb quinze decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb parcel.la número 7 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y Carré SL.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb parcel.la número 8 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y Carré SL.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 10, 15, 16, 17 i 48 de
les aportades, registrals 1176, 887, 186, 284 i 834.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,307826
% als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 380.447,05 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Transportes Calsina y Carré SL
Càrregues: Lliure de càrregues.
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6. PARCEL·LA NÚMERO 7
Descripció:
Parcel·la núm. 7, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície
5.030,62 m2 (cinc mil trenta metres quadrats amb seixanta-dos decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.930,02 m2 (quatre mil nou-cents trenta metres quadrats amb dos decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb parcel.la número 6 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y Carré SL.
Sud, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb parcel.la número 8 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y Carré SL.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 10, 15, 16, 17 i 48 de
les aportades, registrals 1176, 887, 186, 284 i 834.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,303010
% als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 379.653,12 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Transportes Calsina y Carré SL
Càrregues: Lliure de càrregues.
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7. PARCEL·LA NÚMERO 8.
Descripció:
Parcel·la núm. 6, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.030,62 m2 (cinc mil trenta metres quadrats amb seixanta-tres decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.930,02 m2 (quatre mil nou-cents trenta metres quadrats amb dos decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb les parcel·les número 6 i 7 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Transportes Calsina y
Carré SL.
Oest, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 10, 15, 16, 17 i 48 de
les aportades, registrals 1176, 887, 186, 284 i 834.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,303008
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 379.652,67 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Transportes Calsina y Carré SL
Càrregues: Lliure de càrregues.
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8. PARCEL·LA NÚMERO 15
Descripció:
Parcel·la núm. 15, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.041,19 m2 (cinc-mil quaranta un metres quadrats amb dinou decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.940,33 m2 (Quatre mil nou-cents quaranta metres quadrats amb trenta-tres decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb parcel.la número 16 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Est, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb parcel.la número 17 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 1, 19, 11 i 12 de les
aportades, registrals núm. 16, 539, 258 i 741.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,307848
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 385.370,59 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Antonio Casellas Batlle
Montserrat Mesquida Paltré

PERCENTATGE
50% del ple domini.
50% del ple domini.

Càrregues: Gravada amb la substitució fideïcomissària condicional imposada al Sr. Gregorio Pujolar Lucat,
pel cas de morir sense fills o amb els que no arribin a l’edat de testar, per raó de la de correspondència núm.
12 d’ordre, registral 741 i en els termes de la de procedíncia (inscripció 1ª de la finca registral 249).
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9. PARCEL·LA NÚMERO 16
Descripció:
Parcel·la núm. 16, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.030,59 m2 (cinc mil trenta metres quadrats amb cinquanta-nou decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.930,02 m2 (quatre mil nou-cents trenta metres quadrats amb dos decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb parcel.la número 15 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Sud, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins de Pont de Molins
Est, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb parcel.la número 17 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 1, 19, 11 i 12 de les
aportades, registrals núm. 16, 539, 258 i 741.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,302996
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 384.560,35 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Antonio Casellas Batlle
Montserrat Mesquida Paltré

PERCENTATGE
50% del ple domini.
50% del ple domini.

Càrregues: Gravada amb la substitució fideïcomissària condicional imposada al Sr. Gregorio Pujolar Lucat,
pel cas de morir sense fills o amb els que no arribin a l’edat de testar, per raó de la de correspondència núm.
12 d’ordre, registral 741 i en els termes de la de procedíncia (inscripció 1ª de la finca registral 249).
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10. PARCEL·LA NÚMERO 17
Descripció:
Parcel·la núm. 17, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.814,37 m2 (cinc mil vuit-cents catorze metres quadrats amb trenta-set decímetres quadrats) i sostre de
superfície 5.696,03 m2 (cinc mil sis-cents noranta-sis metres quadrats amb tres decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb les parcel·les número 15 i 16 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Oest, amb parcel.la número 18 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 1, 37 i 18 de les
aportades, registrals núm. 16, 423 i 519.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,661807
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 444.475,60 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Antonio Casellas Batlle
Montserrat Mesquida Paltré

PERCENTATGE
50% del ple domini.
50% del ple domini.

Càrregues: Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca registral 423 (37
d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 1 de juny de 2015; igualment que l’afecció de
caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions, per
termini de cinc anys a partir del dia 26 de març de 2015.
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11. PARCEL·LA NÚMERO 18
Descripció:
Parcel·la núm. 18, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.853,53 m2 (cinc mil vuit-cents cinquanta-tres metres quadrats amb cinquanta-tres decímetres quadrats) i
sostre de superfície 5.736,43 m2 (cinc mil set-cents trenta-sis metres quadrats amb quaranta-tres decímetres
quadrats).
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 17 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Oest, amb les parcel·les número 19 i 20 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 1, 37 i 18 de les
aportades, registrals núm. 16, 519 i 423.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,679733
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 447.468,93 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Antonio Casellas Batlle
Montserrat Mesquida Paltré

PERCENTATGE
50% del ple domini.
50% del ple domini.

Càrregues: Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca registral 423 (37
d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 1 de juny de 2015; igualment que l’afecció de
caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions, per
termini de cinc anys a partir del dia 26 de març de 2015.
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12. PARCEL·LA NÚMERO 19
Descripció:
Parcel·la núm. 19, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.041,14 m2 (cinc mil quaranta-un metres quadrats amb catorze decímetres quadrats) i sostre de superfície
6.679,52 m2 (sis mil sis-cents setanta-nou metres quadrats amb cinquanta-dos decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 20 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Est, amb la parcel.la número 18 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Oest, amb el carrer Circ romà del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de de les identificades amb els núms. 1, 2 i 37 de les
aportades, registrals núm. 16, 1339 i 423.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,387009
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 398.589,01 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Antonio Casellas Batlle
Montserrat Mesquida Paltré

PERCENTATGE
50% del ple domini.
50% del ple domini.

Càrregues: Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca registral 423 (37
d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 1 de juny de 2015; igualment que l’afecció de
caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions, per
termini de cinc anys a partir del dia 26 de març de 2015.
Igualment gravada amb l’afecció fiscal que resulta la finca registral 1339, corresponent a la identificada amb el
núm 2 d’ordre, relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats i per un termini de 5 anys, amb efectes a partir del dia 13 de setembre de 2017,
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13. PARCEL·LA NÚMERO 20
Descripció:
Parcel·la núm. 20, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.276,10 m2 (cinc mil dos-cents setanta-sis metres quadrats amb deu decímetres quadrats) i sostre de
superfície 6.690,55 m2 (sis mil sis-cents noranta metres quadrats amb cinquanta-cinc decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 19 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins Via Augusta de Pont de Molins
adjudicada en proindivís a Antoni Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Sud, amb el carrer Àgora romana del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 18 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Antoni
Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré.
Oest, amb el carrer Circ romà del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 1, 2 i 37 de les
aportades, registrals núm. 16, 1339 i 423.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,498264
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 417.166,65 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Antonio Casellas Batlle
Montserrat Mesquida Paltré

PERCENTATGE
50% del ple domini.
50% del ple domini.

Càrregues: Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca registral 423 (37
d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 1 de juny de 2015; igualment que l’afecció de
caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions, per
termini de cinc anys a partir del dia 26 de març de 2015.
Igualment gravada amb l’afecció fiscal que resulta la finca registral 1339, corresponent a la identificada amb el
núm 2 d’ordre, relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats i per un termini de 5 anys, amb efectes a partir del dia 13 de setembre de 2017,
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14 PARCEL·LA NÚMERO 10N
Descripció:
Parcel·la núm. 10N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
4.859,63 m2 (quatre mil vuit-cents cinquanta-nou metres quadrats amb seixanta-tres decímetres quadrats) i
sostre de superfície 4.762,48 m2 (quatre mil set-cents seixanta-dos metres quadrats amb quaranta-vuit
decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 9N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Tresvila, SL.
Oest, amb la parcel.la número 11N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Nova Ruixat, SA
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificada amb el núms. 5, 6, 47 i 9 de les
aportades, registrals 608, 831, 652 i 277.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,224731
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 333.509,89
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Remedios Vila Bosch
Nova Ruixat, SA

PERCENTATGE
70% del ple domini.
30% del ple domini.

Càrregues: Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la inscripció 13ª de la finca
registral 277 (9 d’ordre), de titularitat de l’entitat NOVA RUIXAT, SA relatives a la possible revisió de
l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc
anys a partir dels dies 14 de gener i 10 d’abril de 2015.
Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca propietat de l’entitat NOVA
RUIXAT, SA registral 652 (47 d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir dels dies 12 de
juliol i 23 de maig de 2016.
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15. PARCEL·LA NÚMERO 11N
Descripció:
Parcel·la núm. 11N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.070,75 m2 (cinc mil setanta metres quadrats amb setanta-cinc decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.969,31 m2 (quatre mil nou-cents seixanta-nou metres quadrats amb quaranta-vuit decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 10N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Nova Ruixat,
SA i Remedios Vila Bosch.
Oest, amb la parcel.la número 12N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Nova Ruixat, SA.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb el núms. 47, 7, 8 i 9 de les
aportades, registrals 652, 366, 208 i 277.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,321380
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 430.636,76 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Nova Ruixat, SA

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca registral 208 (13
d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir dels dies 14 de gener i 10 d’abril de 2015.
Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la inscripció 13ª de la finca registral 277
(9 d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir dels dies 14 de gener i 10 d’abril de 2015.
Igualment gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca registral 657 (47
d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir dels dies 12 de juliol i 23 de maig de 2016; així com les
de la mateixa naturalesa que figuren sobre la finca registral 366, de correspondència de la núm. 61 inicial, per
termini de 5 anys a partir dels dies 15 de gener i 10 d’abril de 2015.
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16. PARCEL·LA NÚMERO 12N
Descripció:
Parcel·la núm. 12N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
6.095,66 m2 (sis mil noranta-cinc metres quadrats amb seixanta-sis decímetres quadrats) i sostre de
superfície 5.973,79 m2 (cinc mil nou-cents setanta-tres metres quadrats amb setanta-nou decímetres
quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 11N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Nova Ruixat, SA.
Oest, amb la parcel·les número 13 i 14 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicades a Nova Ruixat, SA
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb el núms. 7, 8 i 13 de les
aportades, registrals 366, 208 i 17.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,790581
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 517.677,84 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Nova Ruixat, SA

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Gravada amb les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca registral 208 (13
d’ordre), relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir dels dies 14 de gener i 10 d’abril de 2015.
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17. PARCEL·LA NÚMERO 13
Descripció:
Parcel·la núm. 13, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.030,64 m2 (cinc mil trenta metres quadrats amb seixanta-quatre decímetres quadrats) i sostre de superfície
6.665,58 m2 (sis mil sis-cents seixanta-cinc metres quadrats amb cinquanta-vuit decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 14 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Nova Ruixat, SA.
Est, amb la parcel.la número 12N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Nova Ruixat, SA.
Oest, amb el carrer Circ romà del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 13 de les aportades,
registral núm. 17.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,382030
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 441.887,96 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Nova Ruixat, SA
Càrregues: Lliure de càrregues.

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR SUD I-1. PONT DE MOLINS

Junta de Compensació

Pàgina: 113

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR SUD I-1. PONT DE MOLINS

Pàgina: 114

18. PARCEL·LA NÚMERO 14
Descripció:
Parcel·la núm. 14, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.041,10 m2 (cinc mil quaranta-un metres quadrats amb deu decímetres quadrats) i sostre de superfície
6.679,52 m2 (sis mil sis-cents setanta-nou metres quadrats amb cinquanta-dos decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 13 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Nova Ruixat, SA.
Sud, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 12N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Nova Ruixat, SA.
Oest, amb el carrer Circ romà del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 13 de les aportades,
registral núm. 17.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,386986
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 442.807,29 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Nova Ruixat, SA
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.
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19. PARCEL·LA NÚMERO 2
Descripció:
Parcel·la núm. 2, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
7.350,02 m2 (set mil tres-cents cinquanta metres quadrats, amb dos decímetres quadrats) i sostre de
superfície 9.738,75 m2 (nou mil set-cents trenta-vuit metres quadrats amb setanta-cinc decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb el sistema d’espais lliures A2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el sistema d’espais lliures A2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins
Oest, amb el sistema d’espais lliures A2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb el núms. 3, 4 i 5 de les
aportades, registrals 535, 720 i 831.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 3,286928
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 442.596,77 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Remedios Vila Bosch
Margarita Coll Vila
Càrregues: Lliure de càrregues.
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20 PARCEL·LA NÚMERO 30N
Descripció:
Parcel·la núm. 30N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.874,89 m2 (cinc mil vuit-cents setanta-quatre metres quadrats amb vuitanta-nou decímetres quadrats) i
sostre de superfície 5.757,45 m2 (cinc mil set-cents cinquanta-set metres quadrats amb quaranta-cinc
decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 27N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Benjamin Serra Batlle.
Sud, amb el carrer Arc de Triomf del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 26N adjudicada en proindivís a Núria Darné Vila, Maria Culat Noguer, Simon
del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via
Augusta de Pont de Molins Pla Parcial Urbanístic del sector SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la parcel.la número 35N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Adrián Gallardo Ruíz.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 34 de les aportades,
registral 551.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,689516
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 554.519,14
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Johan Leonardus Voorthuijzen
Lourens Voorthuijzen
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.
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21 PARCEL·LA NÚMERO 9N
Descripció:
Parcel·la núm. 9N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.669,92 m2 (cinc mil sis-cents seixanta-nou metres quadrats amb noranta-dos decímetres quadrats) i sostre
de superfície 5.556,56 m2 (cinc mil cinc-cents cinquanta-sis metres quadrats amb cinquanta-sis decímetres
quadrats)
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la parcel.la número 10N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Nova Ruixat,
SA i Remedios Vila Bosch.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les finques identificada amb el núm. 24 i 25 de les
aportades, registrals 710 i 303.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,595679
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 516.347,43 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Tresvila, SL
Càrregues: Lliure de càrregues.
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PERCENTATGE
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22 PARCEL·LA NÚMERO 4
Descripció:
Parcel·la núm. 4, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.041,13 m2 (cinc mil quaranta-un metres quadrats amb tretze decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.940,33 m2 (quatre mil nou-cents quaranta metres quadrats amb trenta-tres decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb les parcel·les número 3Na adjudicada a Fernando Noguer Berti i 3Nb adjudicada a Simón Aymà
Darné del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1
Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la parcel.la número 5 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a l’ajuntament de Pont de
Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 36 de les aportades,
registral 865.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 2,307822
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 51.349,31 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Josep Maria Reixach Gener

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Gravada amb l’afecció de caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de
l’Impost sobre Successions i Donacions, per termini de cinc anys a partir del dia 12 de setembre de 2017 en
relació a la finca de correspondència, registral 865.
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23 PARCEL·LA NÚMERO 26N
Descripció:
Parcel·la núm. 26N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat
SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, solar de superfície 12.125,43 m2 (dotze mil cent vint-i-cinc metres
quadrats amb quaranta-tres decímetres quadrats) i sostre de superfície 11.882,92 m2 (onze mil vuit-cents
vuitanta-dos metres quadrats amb noranta-dos decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent a la carretera GIV-6025 i amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Arc de Triomf del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la zona verda adjacent a la carretera GIV-6025 i amb la parcel.la número 29N del projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont
de Molins adjudicada a Caixa Banc SL Buildingcenter SAU
Oest, amb la parcel.la número 28Na adjudicada en proindivís Jaume Rodà Muntalat i Alba Gloria Calvó
Caixas, la parcel·la 27N adjudicada a Benjamín Serra Batlle i la parcel·la 30N adjudicada a Johan
Leonardus Voorthuijzen del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 21, 20, 22, 26 i 27 de
les aportades, registrals 216, 1136, 849, 462 i 533.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del
5,551004%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les
despeses d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 506.544,24 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Marta Aymà Darné
Javier Aymà Darné
M.Carmen Sánchez Fernández
Maria Culat Noguer

Càrregues: Lliure de càrregues.
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24 PARCEL·LA NÚMERO 27N
Descripció:
Parcel·la núm. 27N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del Projecte de Reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície 3.344,31 m2 (tres mil
tres-cents quaranta-quatre metres quadrats amb trenta-un decímetres quadrats) i sostre de superfície
3.277,41 m2 (tres mil dos-cents setanta-set metres quadrats amb quaranta-un decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 28Na adjudicada en proindivís Jaume Rodà Muntalat i Alba Gloria Calvó
Caixas i la parcel.la número 34N adjudicada en proindivís a Francisco Torres López i Nicolau Torres
López del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD i-1 Via Augusta de Pont
de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 30N adjudicada a Johan Leonardus Voorthuijzen i la parcel.la número 35N
adjudicada a Adrián Gallardo Ruíz del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 26N adjudicada en proindivís a Núria Darné Vila, Maria Culat Noguer, Simon
Aymà Palé, Javier Aymà Darné i M. Carmen Sánchez Fernandez del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Fòrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 61 de les aportades,
registral 301.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,531018
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 297.053,29
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Josep Serra Villadoniga

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Gravada amb una afecció de caràcter fiscal que pesen sobre la finca de correspondència,
registral 301, relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 10 d’octubre de 2016.
Lliure de càrregues i gravàmens.
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25 PARCEL·LA NÚMERO 28Na
Descripció:
Parcel·la núm. 28Na, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.556,25 m2 (dos mil cinc-cents cinquanta-sis metres quadrats amb vint-i-cinc decímetres quadrats) i sostre
de superfície 2.505,13 m2 (dos mil cinc-cents cinc metres quadrats amb tretze decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 27N adjudicada a Benjamín Serra Batlle del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 26N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Núria Darné
Vila, Maria Culat Noguer, Simon Aymà Palé, Javier Aymà Darné i M. Carmen Sánchez Fernández.
Oest, amb la parcel.la número 28Nb adjudicada a Rodà Calvó CB i 34N adjudicada en proindivís a Francisco
Torres López i Nicolau Torres López del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 38 de les aportades,
registral 471.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,170246
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 230.155,52
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Jaume Rodà Muntalat
Alba Gloria Calvó Caixas
Càrregues: Lliure de càrregues.
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26 PARCEL·LA NÚMERO 28Nb
Descripció:
Parcel·la núm. 28Nb, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.466,10 m2 (dos mil quatre-cents seixanta-sis metres quadrats amb deu decímetres quadrats) i sostre de
superfície 2.416,86 m2 (dos mil quatre-cents setze metres quadrats amb vuitanta-sis decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 34N adjudicada en proindivís a Francisco Torres López i Nicolau Torres López
del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via
Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 28Na adjudicada en proindivís a Jaume Rodà Muntalat i Alba Gloria Calvó
Caixas del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1
Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Fòrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb els núms. 29, 44 i 38 de les
aportades, registrals 476, 1124 i 471.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,128977
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 215.361,73 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Joan Rodà Calvo
Jaume Rodà Muntalat
Alba Glòria Calvo Caixàs

PERCENTATGE
10% del Ple Domini.
45% del Ple domini
45% del Ple domini

Càrregues: Gravada amb l’afecció de caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de
l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia
17 de gener de 2019, en relació a la finca de correspondència, registral 476.
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27 PARCEL·LA NÚMERO 33N
Descripció:
Parcel·la núm. 33N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
3.066,82 m2 (tres mil seixanta-sis metres quadrats amb vuitanta-dos decímetres quadrats) i sostre de
superfície 3.005,55 m2 (tres mil cinc metres quadrats amb cinquanta-cinc decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 31N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Jaume Peitaví
Descamps i Jordi Peitaví Rispau i amb el límit del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD i-1.
Sud, amb la parcel.la número 32N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a l’Ajuntament de Pont de
Molins,
Est, amb el carrer Fòrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Atri del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins s.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de les identificades amb el núms. 31 i 32 de les
aportades, registrals 129 i 812.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,403983
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 297.070,18
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Juan Carreras Pinadell
Càrregues: Lliure de càrregues.
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28 PARCEL·LA NÚMERO 3Na
Descripció:
Parcel·la núm. 3Na, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.730,32 m2 (dos mil set-cents trenta metres quadrats amb trenta-dos decímetres quadrats) i sostre de
superfície 2.676,02 m2 (dos mil sis-cents setanta-sis metres quadrats amb dos decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 4 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Ana Maria Prunella
Gonzalez.
Est, amb el carrer Amfiteatre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la parcel.la número 3Nb del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Simón Aymà Darné.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 43 de les aportades,
registral 348.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,249937
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 245.716,35
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Fernando Noguer Berti

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Resulta gravada amb el cens de pensió anual 8 pessetes en favor del Sr. Miguel Vergés Vernis,
en data 15 de març de 1911, en els termes que resulten de la inscripció 6ª de la registral de correspondència,
número 348.
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29 PARCEL·LA NÚMERO 29N
Descripció:
Parcel·la núm. 29N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.444,98 m2 (dos mil quatre-cents quaranta-quatre metres quadrats amb noranta-vuit decímetres quadrats) i
sostre de superfície 2.396,10 m2 (dos mil tres-cents noranta-sis metres quadrats amb deu decímetres
quadrats)
Llindars:
Nord, amb la zona verda adjacent a la carretera GIV-6025.
Sud, amb el carrer Arc de Triomf del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la zona verda adjacent a la carretera GIV-6025.
Oest, amb la parcel.la 26N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a Núria Darné Vila, Maria
Culat Noguer, Simon Aymà Palé, Javier Aymà Darné i M. Carmen Sánchez Fernández.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 62 de les aportades,
registral 937.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,119306
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 206.483,70
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
CORAL HOMES, SAU

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

Càrregues: Gravada amb una afecció de caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de
l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia
24 de gener de 2019 en relació a la finca de correspondència, registral 937.
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30 PARCEL·LA NÚMERO 35N
Descripció:
Parcel·la núm. 35N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.267,97 m2 (dos mil dos-cents seixanta-set metres quadrats amb noranta-set decímetres quadrats) i sostre
de superfície 2222,64 m2 (dos mil dos-cents vint-i-dos metres quadrats amb seixanta-quatre decímetres
quadrats)
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 27N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Benjamín Serra Batlle.
Sud, amb el carrer Arc de Triomf del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 30N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Johan Leonardus
Voorthuijzen.
Oest, amb el carrer Fòrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 30 de les aportades,
registral 196.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,038272
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 194.763,45
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Adrián Gallardo Ruíz
Càrregues: Lliure de càrregues.
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31 PARCEL·LA NÚMERO 3Nb
Descripció:
Parcel·la núm. 3Nb, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.300,26 m2 (dos mil tres-cents metres quadrats amb vint-i-sis decímetres quadrats) i sostre de superfície
2254,00 m2 (dos mil dos-cents cinquanta-quatre metres quadrats amb seixanta-quatre decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 4 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Ana Maria Prunella
Gonzalez.
Est, amb la parcel.la número 3Na del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Fernando Noguer Bertí.
Oest, amb la parcel.la número 5 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a l’Ajuntament de Pont de
Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 20 de les aportades,
registral 1136.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 1,053056
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 211.179,76
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Javier Aymà Darné
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.

Junta de Compensació

PERCENTATGE
Totalitat en ple domini.

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR SUD I-1. PONT DE MOLINS

Junta de Compensació

Pàgina: 141

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR SUD I-1. PONT DE MOLINS

Pàgina: 142

32 PARCEL·LA NÚMERO 31N
Descripció:
Parcel·la núm. 31N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.001,34 m2 (dos mil un metres quadrats amb trenta-quatre decímetres quadrats) i sostre de superfície
1.961,17 m2 (mil nou-cents seixanta-un metres quadrats amb disset decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb el camí del Roure de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 33N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Juan Carreras Pinadell.
Est, amb el carrer Fòrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el límit d’actuació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 33 de les aportades,
registral 923.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 0,916212
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 186.015,60
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Jaime Peitaví Descamps
Jordi Peitaví Rispau
Càrregues: Lliure de càrregues.
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33 PARCEL·LA NÚMERO 25Nb
Descripció:
Parcel·la núm. 25Nb, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.114,89 m2 (dos mil cent catorze quadrats amb trenta-un decímetres quadrats) i sostre de superfície
2.072,02 m2 (dos mil setanta-dos metres quadrats amb dos decímetres quadrats)
Llindars:
Nord, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 25Ne del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís Josefa López
García i Francisco Torres Velasco.
Est, amb la parcel.la número 25Na del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Florencio Fernández
Fernández.
Oest, amb la parcel.la número 25Nc del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a M. Carmen López Bassons i
Carlos Almoedo Siero.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 45 de les aportades,
registral 638.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 0,968192
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 195.933,41 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Rubio Villaraso, Maria
Puig Esteve, Angel
Almohalla Vilaraso, Francisco
Almohalla, Michel

PERCENTATGE
25% del ple domini.
25% del ple domini.
25% del ple domini.
25% del ple domini.

Càrregues: Resulta afecta a les actuacions que se segueixen en el Jutjat de Primera Instància número cinc
de Figueres, dimanants dels Autes 35/2009, segons certificació interessada que pesa sobre la finca registral
638 en els seus termes i condicions transcrits.
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34 PARCEL·LA NÚMERO 25Ne
Descripció:
Parcel·la núm. 25Ne, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
1.782,80 m2 (mil set-cents vuitanta-dos metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats) i sostre de
superfície 1.750,36 m2 (mil set-cents cinquanta metres quadrats amb trenta-sis decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb les parcel·les número 25Nd adjudicada a l’Ajuntament de Pont de Molins, 25Nc adjudicada a
Carlos Almoedo Siero i M. Carmen López Bassons i 25Nb adjudicada a Maria Rubio Villaraso, Angel
Puig Esteve, Francisco Almohalla Villaraso i Michel Almohalla del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el Sistema de serveis tècnics ST1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 25Na del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís Florencio
Fernández Fernández i Teresa Serra Costa.
Oest, amb el camí del canal de regants de la Muga de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 28 de les aportades,
registral 557.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 0,816163
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 150.669,62 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
López Garcia, Josefa

PERCENTATGE
Ple domini.

Càrregues: Gravada amb l’afecció de caràcter fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de
l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia
19 de juliol de 2016 en relació a la finca de correspondència, registral 557.
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35 PARCEL·LA NÚMERO 25Nc
Descripció:
Parcel·la núm. 25Nc, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
1.582,33 m2 (mil cinc-cents vuitanta-dos metres quadrats amb trenta-tres decímetres quadrats) i sostre de
superfície 1.550,69 m2 (mil cinc-cents cinquanta metres quadrats amb seixanta-nou decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la parcel.la número 25Ne del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís Josefa López
García i Francisco Torres Velasco.
Est, amb la parcel.la número 25Nb del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís Maria Rubio
Villaraso, Angel Puig Esteve, Francisco Almohalla Villaraso i Michel Almohalla.
Oest, amb la parcel.la número 25Nd del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a l’Ajuntament de Pont de
Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 23 de les aportades,
registral 594.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 0,724386
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 41.281,63 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Almoedo Siero, Carlos
Lopez Bassons, M.Carmen

PERCENTATGE
50% del ple domini.
50% del ple domini.

Càrregues: Resulta gravada amb una HIPOTECA constituïda a favor de l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA en garantia d’un préstec inicial de 69.717,90 € de principal més els seus interessos
ordinaris, de demora, despeses i costes conforme la inscripció 10ª de la finca de correspondència, registral
594. Aquesta hipoteca ha estat novada i ampliada amb la mateixa entitat bancària, en els termes que figuren
en les inscripcions 11ª i 12ª i finalment en les condicions i responsabilitat que figura a la inscripció 13ª,
resultant la responsabilitat del principal del préstec 114.717,40 euros, més els seus interessos ordinaris, de
demora, costes i despeses judicials amb un termini d’amortització de 442 mesos a partir del dia 31 de maig de
2013, essent el seu venciment el dia 28 de febrer de 2050.
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També resulta subjecte a la afecció fiscal relativa a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 20 de juny
de 2017.
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36 PARCEL·LA NÚMERO 25Na
Descripció:
Parcel·la núm. 25Na, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
1.819,31 m2 (mil vuit-cents dinou metres quadrats amb trenta-un decímetres quadrats) i sostre de superfície
1.782,92 m2 (mil set-cents vuitanta-dos metres quadrats amb noranta-dos decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el Sistema de serveis tècnics ST1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el Sistema de serveis tècnics ST1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del
sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb la parcel.la número 25Nb adjudicada en proindivís Maria Rubio Villaraso, Angel Puig Esteve,
Francisco Almohalla Villaraso i Michel Almohalla i la parcel.la número 25Ne adjudicada en proindivís
Josefa López García i Francisco Torres Velasco del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 46 de les aportades,
registral 692.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 0,832876
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 131.980,36 €
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Fernandez Fernandez, Florencio
Serra Costa, Teresa
Càrregues: Lliure de càrregues.
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37 PARCEL·LA NÚMERO 34N
Descripció:
Parcel·la núm. 34N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
1.553,82 m2 (mil cinc-cents cinquanta-tres metres quadrats amb vuitanta-dos decímetres quadrats) i sostre de
superfície 1.522,74 m2 (mil cinc-cents vint-i-dos metres quadrats amb setanta-quatre decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 28Nb del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Rodà Calvó CB.
Sud, amb la parcel.la número 27N adjudicada a Benjamín Serra Batlle del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 28Na del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís Jaume Rodà
Muntalat i Alba Gloria Calvó Caixas.
Oest, amb el carrer Fòrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. 14 de les aportades,
registral 291.
Quota de participació:
La quota de participació en la liquidació provisional i definitiva en les despeses d’urbanització és del 0,711337
%, als efectes del que preveu l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per raó de les despeses
d’urbanització i les demés especificades en el present projecte.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de 126.995,85
euros.
Adjudicació: A títol de subrogació real a favor de:
TITULARS:
Torres López, Francisco
Torres López, Nicolau
Càrregues: Lliure de càrregues.
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38 PARCEL·LA NÚMERO 1
Descripció:
Parcel·la núm. 1, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
10.125,05 m2 (deu mil cent vint-i-cinc metres quadrats amb cinc decímetres quadrats) i sostre de superfície
13.415,63 m2 (deu mil quatre-cents quinze metres quadrats amb seixanta-tres decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el sistema d’espais lliures A2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el sistema d’espais lliures A2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el sistema d’espais lliures A2 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys en concepte d’aprofitament urbanístic, lliures de càrregues i
gravàmens.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de -11.713,45
euros, per defecte d’adjudicació
Adjudicació: S’adjudica a títol d’adquisició originària en favor de l’administració actuant, lliure de càrregues i
gravàmens.

TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
Càrregues: Lliure de càrregues.
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39 PARCEL·LA NÚMERO 5
Descripció:
Parcel·la núm. 5, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla
Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
5.030,61 m2 (cinc mil trenta metres quadrats amb seixanta-un decímetres quadrats) i sostre de superfície
4.930,02 m2 (quatre mil nou-cents trenta metres quadrats amb dos decímetres quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Panteó del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb la zona verda adjacent al carrer Temple del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic
del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 3Nb adjudicada a Simón Aymà Darné i la parcel.la número 4 adjudicada a Ana
Maria Prunella Gonzalez del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Estrada del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys en concepte d’aprofitament urbanístic, lliures de càrregues i
gravàmens.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de -5.957,72
euros, per defecte d’adjudicació.
Adjudicació: S’adjudica a títol d’adquisició originària en favor de l’administració actuant, lliure de càrregues i
gravàmens.

TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
Càrregues: Lliure de càrregues.
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40 PARCEL·LA NÚMERO 25Nd
Descripció:
Parcel·la núm. 25Nd, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
2.249,05 m2 (cinc mil dos-cents quaranta-nou metres quadrats amb cinc decímetres quadrats) i sostre de
superfície 2.204,04 m2 (dos mil dos-cents quatre metres quadrats amb dos quatre quadrats).
Llindars:
Nord, amb el carrer Mare Nostrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Sud, amb el camí del canal de regants de la Muga de Pont de Molins.
Est, amb la parcel.la número 25Nc del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada en proindivís a M. Carmen
López Bassons i Carlos Almoedo Siero.
Oest, amb el sistema d’espais lliures A13 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys en concepte d’aprofitament urbanístic, lliures de càrregues i
gravàmens.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de -2.663,54
euros, per defecte d’adjudicació.
Adjudicació: S’adjudica a títol d’adquisició originària en favor de l’administració actuant, lliure de càrregues i
gravàmens.
TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
Càrregues: Lliure de càrregues.
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41 PARCEL·LA NÚMERO 32N
Descripció:
Parcel·la núm. 32N, situada en el terme municipal de Pont de Molins, àmbit del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins, de superfície
6.832,56 m2 (sis mil vuit-cents trenta-dos metres quadrats amb cinquanta-sis decímetres quadrats) i sostre de
superfície 6.693,28 m2 (sis mil sis-cents noranta-tres metres quadrats amb vint-i-vuit quatre quadrats).
Llindars:
Nord, amb la parcel.la número 33N del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins adjudicada a Juan Carreras Pinadell.
Sud, amb el carrer Arc del Triomf del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector
urbanitzable delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Est, amb el carrer Fòrum del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Oest, amb el carrer Atri del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector urbanitzable
delimitat SUD i-1 Via Augusta de Pont de Molins.
Correspondència:
L’anterior parcel·la es correspon jurídicament en part de la identificada amb el núm. de les aportades.
Quota de participació:
No participa en quota de liquidació provisional ni definitiva en les despeses d’urbanització, per tractar-se de
cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys en concepte d’aprofitament urbanístic, lliures de càrregues i
gravàmens.
Compte de liquidació provisional:
L’import de la quota del compte de liquidació provisional a la que queda afecta la Finca és de -8.091,76
euros, per defecte d’adjudicació
Adjudicació: S’adjudica a títol d’adquisició originària en favor de l’administració actuant, en concepte de lliure
de càrregues i gravàmens.

TITULARS:
Ajuntament de Pont de Molins
Càrregues: Lliure de càrregues
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7. PRINCIPIS PRECS REGISTRALS.
PETICIONS AL REGISTRE DE LA PROPIETAT

Se sol·licita al Sr. Registrador de la Propietat del districte hipotecari de Figueres, província de Girona,
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a tenor del contingut del present Projecte de Reparcel·lació, la
pràctica de les següents operacions registrals:
a) El trasllat de les càrregues que a continuació es descriuen, constituïdes sobre les finques inicials
que s’indiquen, les quals per la seva compatibilitat s’ha de promoure el seu trasllat a les de
resultat amb les que guarden correspondència jurídica, d’acord amb el principi de subrogació real,
de conformitat amb el que disposen els articles i arts. 11 i següents del Reial Decret 1093/1997, de
4 de juliol i legislació hipotecària:
1. Les dues afeccions fiscals derivades de l’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i per un termini de 5 anys, amb efectes a partir del dia
14 de gener de 2015 i 10 d’abril de 2015, respectivament, que pesen sobre la finca inicial núm. 8
d’ordre, en els termes de la inscripció 9ª de la registral núm. 208, de titularitat de l’entitat NOVA
RUIXAT, SA, procedint al seu trasllat a les de correspondència núms. 13 i 14.
2. L’afecció fiscal derivada de dues autoliquidacions de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats i per un termini de 5 anys, amb efectes a partir dels dies 14 de gener
i 10 d’abril de 2015, que pesen sobre la finca inicial núm. 9 d’ordre, inscripció 13ª de la registral
núm. 277, de titularitat de NOVA RUIXAT, SA, procedint al seu trasllat a les de correspondència
núms 10-N i 11-N.
3. L’afecció fiscal derivada de l’autoliquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions per un
termini de 5 anys, amb efectes a partir del dia 10 d’octubre de 2016, que pesa sobre la finca
inicial núm. 61 d’ordre, inscripció 9ª, corresponent a la registral núm. 301, de titularitat de Josep
Serra Villadoniga, procedint al seu trasllat a la de correspondència núm. 27-N.
4. El dret real d’hipoteca que figura constituïda sobre la finca d’ordre 59 de les aportades, registral
330, propietat de l’entitat Transportes Calsina i Carré, SL, a favor del Sr. Mariano Juan Calbo
Ferran per respondre de l’import de 1866 pessetes, 66 cèntims i de 750 pessetes en concepte de
costes, a tenor de l’escriptura pública autoritzada el dia 30 de novembre de 1876, pel Notari Sr.
José Massanet Solana, en els termes que resulten de la inscripció 2ª , procedint al seu trasllat a
la parcel·la de resultat 21-N amb la que guarda correspondència.
5. El cens constituït sobre la finca identificada amb el núm. 43 de les inicials, registral 348, de
titularitat de Fernando Noguer Berti, de pensió anual 8 pessetes a favor de Miguel Vergés Vernis,
en els termes que resulten de la inscripció 6ª, de data 15 de març de 1911, procedint al seu
trasllat a la parcel·la 3Na.
6. L’afecció fiscal derivada de dues autoliquidacions fiscals per possible revisió de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per termini de 5 anys i amb efectes a
partir del dia 14 de gener i 10 d’abril de 2015, respectivament, que pesa sobre la finca inicial núm.
7 d’ordre, inscripció 13ª NOVA RUIXAT, SA, de la registral núm. 366, procedint al seu trasllat a
les de correspondència núms. 11-N i 12-N.
7. L’afecció fiscal que pesa sobre la finca registral 476, núm. 29 d’ordre, propietat dels Srs. Joan
Rodà Calvo, Alba Glória Calvo Caixás i Jaume Rodà Muntalat, relativa la possible revisió de
l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per
termini de 5 anys, a partir del dia 17 de gener de 2019, procedint al seu trasllat a la finca de
correspondència núm. 28-Nb.
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8. Les dues afeccions fiscals que pesen sobre la finca registral 423, corresponent a la identificada
amb el núm 37 d’ordre, de titularitat de Antoni Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltre,
relatives a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats i per un termini de 5 anys, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2015;
així com l’afecció de la possible revisió de l’autoliquidació practicada de l’Impost sobre
Successions i Donacions, per termini de 5 anys a partir del dia 26 de març de 2015, procedint al
seu trasllat a les de correspondència núms. 17, 18, 19 i 20.
9. La servitud de pas constituïda a favor de la finca registral 915, sobre un camí de 5 metres d’ample
a través de la finca registral 16, que correspon a la núm. 1 d’ordre, que serà predi servent fins a
connectar amb el camí públic.
10. La servitud de pas a constituïda com a predi servent sobre la registral 1339 (núm. 2 d’ordre) i en
favor de la finca registral 915, sobre un camí de 5 metres d’ample a través d’aquesta finca fins a
connectar amb el camí públic.
11. L’afecció fiscal que pesa sobre la finca registral 1339, corresponent a la identificada amb el núm 2
d’ordre, de titularitat de Antoni Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltre, relatives a la possible
revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
i per un termini de 5 anys, amb efectes a partir del dia 13 de setembre de 2017, procedint al seu
trasllat a les de correspondència núms. 19 i 20.
12. L’afecció fiscal a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 19 de juliol de 2016, que
pesa sobre la finca inicial núm. 28 d’ordre, registral 557, de titularitat de Josefa López Garcia,
procedint al seu trasllat a la de correspondència núm. 25-Ne
13. El trasllat a la parcel·la núm. 25-Nc, respecte de la HIPOTECA constituïda a favor de l’entitat
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,SA, en garantia d’un préstec inicial de 69.717,40 euros
de principal, més els seus interessos ordinaris, de demora, despeses i costes, segons figura a la
inscripció 10ª de la finca registral 594, que constitueix la inicial núm. 23 d’ordre, de titularitat dels
Srs. Carlos Almoedo Siero i M Carmen López Bassons. Hipoteca ampliada i novada en els
termes que resulten de els inscripcions 11ª i 12ª relacionades al peu de la descripció de la finca
inicial i que finalment la referida hipoteca ha resultat ampliada i novada segons el contingut de la
inscripció 13ª, resultant la responsabilitat del principal del préstec d’import 114.717,40 euros, més
els seus interessos ordinaris, de demora, costes i despeses judicials, amb un termini
d’amortització de 442 mesos a partir del dia 31 de maig de 2013, essent el seu venciment el dia
28 de febrer de 2050.
14. L’afecció fiscal a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 20 de juny de 2017, que
pesa sobre la finca inicial núm. 23 d’ordre, registral 594, de titularitat dels Srs. Carlos Almoedo
Siero i M Carmen López Bassons procedint al seu trasllat a la de correspondència núm. 25-Nc.
15. Les actuacions que se segueixen en el Jutjat de Primera Instància núm. cinc de Figueres,
dimanants dels autes 35/2009, segons certificació interessada, a que resulta afecta la finca núm.
45 d’ordre de les aportades, registral 638, de titularitat dels Srs. Maria Rubio Villaraso, Angel Puig
Esteve, Francisco Almohalla Villaraso i Michel Almohalla. Procedeix el seu trasllat a la parcel·la
de correspondència 25Nb.
16. Les dues afeccions de caràcter fiscal que pesen sobre la finca inicial núm. 47 d’ordre, registral
652, de titularitat de l’entitat NOVA RUIXAT, SA, derivades de la possible revisió per la
autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per termini
de 5 anys a partir del dia 12 de juliol i 23 de maig de 2016, respectivament. Procedeix el seu
trasllat a les parcel·les 10-N i 11-N.
17. La substitució fideïcomissària condicional imposada al Sr. Gregorio Pujolar Llucat, pel cas de
morir sense fills o amb ells que no arribin a la edat de testar, a que resulta gravada la finca
registral 741, que correspon a la 12 d’ordre de les aportades, de titularitat dels Srs. Antonio
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Casellas Batlle i Montserrat Mesquida Paltré, per raó de la de la seva procedència (inscripció 1ª
finca 249). Procedeix el trasllat a les parcel·les 15 i 16 de resultat.
18. L’afecció fiscal a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions,
per termini de cinc anys a partir del dia 12 de setembre de 2017, que pesa sobre la finca inicial
núm. 36 d’ordre, registral 865, de titularitat de Josep M Reixach Gene, procedint al seu trasllat a
la parcel·la de correspondència núm. 4 de resultat.
19. L’afecció fiscal a la possible revisió de l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, per termini de cinc anys a partir del dia 24 de gener de 2019 que
pesa sobre la finca inicial núm. 62 d’ordre, de titularitat de l’entitat CORAL HOMES, SLU, registral
937, procedint al seu trasllat a la de correspondència núm. 29-N.
20. La substitució fidecomissaria condicional imposada a la Sra. Maria Pinadell Figueras pel cas de
morir sense fills o amb fills que no arribin a l’edat de testar, que grava la finca 53 d’ordre de les
aportades, registral 966, de titularitat de TRANSPORTES CALSINA I CARRÉ, SL, per raó de la
de procedència en els termes que resulta de la inscripció 2ª de la finca 490. Procedeix el seu
trasllat a la parcel·la de resultat 22-N.
b) Conforme es disposa a l’article 8 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, la immatriculació dels
excessos de cabuda resultants dels amidaments de les finques en el projecte, segons expressa
referència en la descripció de les mateixes i, en el seu cas, dels defectes de cabuda:
1. La immatriculació de l’excés de cabuda que es produeix en la finca número 44 de les inicials, de
415,46 m2 de superfície, d’acord amb les mesures topogràfiques resultants del Projecte.
2. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 79,66 m2 que es produeix en la finca
número 42 de les inicials, conforme les mesures de base topogràfiques resultants del Projecte.
3. La rectificació de la cabuda per defecte constatada en la finca núm. 20 de les aportades, registral
1136, a tenor de les mesures topogràfiques del projecte practicades i per una diferència de
419,67 m2, en el sentit que la superfície real de la finca és de 4.794,33 m2.
4. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 31 de les inicials aportades,
registral 129, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 373,96 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 2.407,04 m2.
5. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 2.221,88 m2, que es produeix a la finca núm
13 d’ordre de les aportades, registral núm. 17, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
6. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 1.601,32 m2, que es produeix a la finca núm
8 d’ordre de les aportades, registral núm. 208, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
7. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 3.208,02 m2, que es produeix a la finca núm
25 d’ordre de les aportades, registral núm. 303, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
8. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 30 de les inicials aportada,
registral 196, i per un defecte de 1.636,70 m2, en el sentit que la seva superfície real, conforme
les mesures topogràfiques es de 4.924,30 m2.
9. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 71,21 m2, que es produeix a la finca núm 21
d’ordre de les aportades, registral núm. 216, d’acord amb les mesures topogràfiques practicades
resultants del Projecte, en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 7.254,21 m2.
10. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 2.680 m2, que es produeix a la finca núm 9
d’ordre de les aportades, registral núm. 277, d’acord amb les mesures topogràfiques practicades
resultants del Projecte.
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11. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 758,98 m2, que es produeix a la finca núm
14 d’ordre de les aportades, registral núm. 291, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
12. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 3.208,02 m2, que es produeix a la finca núm
25 d’ordre de les aportades, registral núm. 303, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
13. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 1.048 m2, que es produeix a la finca núm 59
d’ordre de les aportades, registral núm. 330, d’acord amb les mesures topogràfiques practicades
resultants del Projecte.
14. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 251,87 m2, que es produeix a la finca núm.
43 d’ordre de les aportades, registral núm. 348, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
15. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 1003,41 m2, que es produeix a la finca núm
5 d’ordre de les aportades, registral núm. 358, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
16. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 10 de les inicials aportades,
registral 1176, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 1.364 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 51.753 m2.
17. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 41 de les inicials aportades,
registral 213, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 354,53 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 4.019,47 m2.
18. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 11 de les inicials aportades,
registral 258, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 275,96 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 4.98,04 m2.
19. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 57 de les inicials aportades,
registral 274, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 222,52 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 6.338,48 m2.
20. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 49 de les inicials aportades,
registral 318, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 240,32 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 7.426.68 m2.
21. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 29 de les inicials aportades,
registral 476 conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 362,84 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 2.918,16 m2.
22. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 5 de les inicials aportades,
registral 831, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 183,99 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 2.003,01 m2.
23. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 1.601,32 m2, que es produeix a la finca núm
8 d’ordre de les aportades, registral núm. 208, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
24. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 7.756,54 m2, que es produeix a la finca núm
37 d’ordre de les aportades, registral núm. 423, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
25. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 500,25 m2, que es produeix a la finca núm
38 d’ordre de les aportades, registral núm. 471, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
26. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 280,32 m2, que es produeix a la finca núm
d’ordre 18 de les aportades, registral núm. 519, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
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27. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 44,08 m2, que es produeix a la finca núm 19
d’ordre de les aportades, registral núm. 539, d’acord amb les mesures topogràfiques practicades
resultants del Projecte.
28. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 34 de les inicials aportades,
registral 551, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 1.295,36
m2, en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 11.829,64 m2.
29. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 598,88 m2, que es produeix a la finca núm
28 d’ordre de les aportades, registral núm. 557, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
30. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 58 de les inicials aportades,
registral 583, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 2.330,28
m2, en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 6.366,72 m2.
31. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 45 de les inicials aportades,
registral 638, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 312,33 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 4.061,67 m2.
32. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 48 de les inicials aportades,
registral 834, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 5.383,35
m2, en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 18.534,65 m2.
33. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 2.535,26 m2, que es produeix a la finca núm
6 d’ordre de les aportades, registral núm. 608, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
34. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 410,62 m2, que es produeix a la finca núm
47 d’ordre de les aportades, registral núm. 652, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
35. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 220,40 m2, que es produeix a la finca núm
46 d’ordre de les aportades, registral núm. 692, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
36. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 1111,25 m2, que es produeix a la finca núm
22 d’ordre de les aportades, registral núm. 849, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
37. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 5.660,71 m2, que es produeix a la finca núm
36 d’ordre de les aportades, registral núm. 865, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
38. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 461,03 m2, que es produeix a la finca núm
53 d’ordre de les aportades, registral núm. 966, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
39. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 1.195,35 m2, que es produeix a la finca núm
26 d’ordre de les aportades, registral núm. 462, d’acord amb les mesures topogràfiques
practicades resultants del Projecte.
40. La immatriculació de l’excés de cabuda de superfície 2,40 m2, que es produeix a la finca núm 24
d’ordre de les aportades, registral núm. 710, d’acord amb les mesures topogràfiques practicades
resultants del Projecte.
41. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 12 de les inicials aportades,
registral 741, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 790,36 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 10.144,64 m2.
42. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 32 de les inicials aportades,
registral 812, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 265,47 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 3.627,53 m2.
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43. La rectificació de la cabuda per defecte constatada a la finca núm. 23 de les inicials aportades,
registral 594, conforme les mesures topogràfiques practicades i per una diferència de 802,26 m2,
en el sentit que la superfície real de la mateixa es de 3.571,74 m2.
c) La pràctica d’operacions de caràcter divers i regularització, en el seu cas, de finques per
possibilitar la seva inscripció registral:
1. La segregació de la superfície de 5.373,08 m2 de la finca registral 937 a practicar pel seu límit
Nord, en la descripció que es conté en la número d’ordre 62.
2. La descripció de la resta de la finca registral 937, de superfície conservant les edificacions,
després de practicada la segregació de la superfície de 5.425,92 m2 corresponent al seu límit
Nord, en tant que situada fora de l’àmbit del polígon d’actuació, en els termes que s’indiqués en la
finca identificada amb el número 62 de les aportades.
3. La segregació de la superfície de 34.833,71 m2 de la finca registral 16, relacionada amb el
número 1 de les aportades inicials, de 47.793 m2 de cabuda.
4. La inscripció de la resta de la finca registral núm. 16, en la forma descrita en la núm. 1 d’ordre de
les inicials aportades, de cabuda resultant, desprès de la segregació a practicar de 12.959,29 m2.
5. La segregació de la peça de terreny de 380 m2 de superfície de la finca registral 1110, en els
termes que es descriu a la núm. 25 d’ordre de les inicials aportades.
d) La cancel·lació per incompatibilitat de càrregues existents sobre les finques inicials.
1. La servitud de pas constituïda a favor de la finca registral 915, sobre un camí de 5 metres d’ample
a través de la finca registral 16, que correspon a la núm. 1 d’ordre, que es predi servent fins a
connectar amb el camí públic, per confusió amb la vialitat del sector, atenent que aquesta finca
s’adjudica en favor de l’Ajuntament de Pont de Molins com a sistema d’equipaments públics (Clau
E), situada al sector de Ponent, identificada amb la finca de resultat “EQUIPAMENTS E1” i
dotada de la corresponent vialitat.
2. La servitud de pas constituïda com a predi servent sobre la registral 1339 (núm. 2 d’ordre) i en
favor de la finca registral 915, sobre un camí de 5 metres d’ample a través d’aquesta finca fins a
connectar amb el camí públic, per resultar dotada de la corresponent vialitat del sector, atenent
que aquesta finca s’adjudica en favor de l’Ajuntament de Pont de Molins com a sistema
d’equipaments públics (Clau E), situada al sector de Ponent, identificada amb la finca de resultat
“EQUIPAMENTS E2” .
e) La inscripció de l’adjudicació de les finques de resultat a favor dels respectius titulars que
s’indiquen en el present projecte, amb especificació de l’afecció al pagament del saldo del compte
de liquidació provisional pel respectiu import assignat i corresponent alíquota que procedeix, als
efectes previstos a l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, i art. 7.9, 13 i 19 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven
les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció
en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, segons queda especificat al peu de
la descripció de cadascuna de les finques de resultat.
f) Se sol·licita expressament que l’afecció a que es refereix la lletra anterior es practiqui amb la
constància expressa que tindrà el caràcter de posposable a la hipoteca o hipoteques que es
constitueixin durant la vigència de l’afecció, qualsevol que sigui l’import de la garantia i la seva
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durada, sempre que la hipoteca es constitueixi amb la finalitat exclusiva de garantir crèdits
concedits pel al finançament de l’obra urbanitzadora en l’àmbit del Pla Parcial, conforme el que
determina l’article 19.4 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol
g) La inscripció del present Projecte de Reparcel·lació en el Registre de la Propietat, d’acord amb el
que disposa el Decret 305/2006, de 12 de juliol i arts. 13 i 18 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de
juliol, en el sentit de promoure la inscripció de les finques de resultat als seus respectius
adjudicataris.
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8. VALORACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS, CONSTRUCCIONS O CULTIUS QUE HAN
D’EXTINGIR-SE O SUBSTITUIR-SE.
S’ha procedit a la valoració econòmica del conjunt de construccions, plantacions, obres i instal·lacions
incompatibles amb el planejament i la seva execució, sigui perquè resulten afectats per la vialitat i sistemes o
per quedar incloses en parcel·les a adjudicar a altres propietaris.
Aquesta valoració l’ha efectuat, conforme a la naturalesa rústega de l’àmbit, l’Enginyer Agrònom Sr.
Josep Sancho Ramodeda i ha estat prèviament aprovada per acord de l’Assemblea general de la Junta de
Compensació en la reunió celebrada el dia 30 d’abril de 2019, la qual s’incorpora a la present memòria del
Projecte de Reparcel·lació com a part integrant del mateix i subjecte a la seva tramitació administrativa.
La valoració indicada comprèn i descriu el conjunt d’elements incompatibles dels que procedeix el seu
enderroc o manteniment en finques no adjudicades al seu titular originari, la major part integren les oliveres
que es disposen i mantenen en els espais lliures del polígon.
El document valoratiu conté la descripció i identificació de cada element i la seva situació concreta en
la respectiva finca i titular de diversa naturalesa (casa, construccions, plantació oliveres, coberts, paviments,
barraques, magatzems, pous, cisterna, tancaments perimetrals, dipòsit d’aigua i dues explotacions
ramaderes) i conté la seva exacta localització amb els corresponents plànols de situació, formulant-se la
valoració total, segons el detall permenoritzat que descriu l’informe, en la quantia de 1.704.281,34 euros.
Destaca de la valoració les dues explotacions ramaderes. Una destinada a engreix de porcí, que no te
cap possibilitat de promoure el seu trasllat a un altre àmbit del municipi. S’anomena Granja Els Plans i se situa
i ocupa la parcel·la 150 del polígon 2, de titularitat del Sr. Josep Reixach Gener amb capacitat productiva de
1000 places d’engreix de porcs en règim d’integració vertical, composta per tres naus. Aquesta granja s’ha
avaluat en 431.280,41 €, en base a calcular el seu cessament a través de la pèrdua de beneficis amb la
fórmula de capitalització del benefici, el valor de les instal·lacions i construccions i amb exclusió del sòl que es
objecte de compensació amb atribució de parcel·les.
La segona granja objecte de valoració és la destinada a engreix de pollastres, que ocupa la parcel·la
80 del polígon 2, de titularitat de l’entitat Pio Grup, SC, amb capacitat productiva de 41.420 places en règim
d’integració vertical i dotada de quatre naus, de superfície respectiva 720 m2, amb cobert agrícola de dues
plantes i 140 m2 de superfície, avaluada d’acord amb el dictamen emès per l’Enginyer agrònom en
649.806,59 €, seguint el mateix mètode de cessament mitjançant la valoració del lucre cessant, en base al
càlcul de despeses d’explotació i ingressos i el previsible benefici anual, mitjançant la capitalització a deu
anys de la renda. També s’inclou el valor de les naus en el seu estat actual, característiques i antiguitat
d’acord amb els corresponents coeficients correctors.
S’inclou com annex el document de valoració emès per l’Enginyer Agrònom Josep Sancho
Ramoneda, que conté la memòria valorativa de cadascun dels béns i els corresponents plànols de situació,
emplaçament ortofotomapa, finques cadastrals i parcel·les afectades.
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9. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.
El compte de liquidació provisional s’integra per l’avaluació econòmica de la implantació dels serveis i
el cost del conjunt de l’obra d’urbanització com a partida més important. Inclou també les indemnitzacions
procedents relatives a les plantacions, obres, edificacions i instal·lacions que no es poden conservar i resulten
afectades o incompatibles amb l’execució del planejament.
Incorpora igualment el conjunt de despeses i honoraris tècnics i jurídics derivats, meritats i avançats,
bàsicament relatius a la redacció del Pla Parcial Urbanístic, Projecte d’Urbanització, constitució de la Junta de
Compensació, Projecte de Reparcel·lació, de gestió, assessorament i associades, com també les previsibles
de direcció de les obres d’urbanització del sector, fins a la seva completa execució i ulterior recepció per
l’Ajuntament de Pont de Molins, així com les despeses de funcionament de l’entitat fins a la seva dissolució i
liquidació.
En concret, les despeses d’urbanització són les que figuren relacionades i degudament quantificades
en el Projecte, degudament aprovat per l’Ajuntament de Pont de Molins.
A l’apartat de costos d’urbanització s’han inclòs també els relatius al subministrament elèctric del
polígon, que suposa la dotació de la infraestructura elèctrica per atendre les necessitats del sector previst i
estimat en més de 15.000 kw, que implica l’adequació de les corresponents instal·lacions i dotacions.
Igualment es precisa i s’ha previst, la redacció i tramitació d’un Pla especial urbanístic autònom per al
subministrament i connexió al polígon d’una línia elèctrica soterrada des de SE-Figueres, que ha de discorre
per tres municipis.
També requereix la construcció de la corresponent estació depuradora en els termes descrits en el
Projecte d’urbanització.
El cost total del conjunt de les obres d’urbanització i instal·lacions indicades s’ha previst en la quantia
de 16.131.949,67 €, en els termes que figura relacionat en el present Projecte de Reparcel·lació i que és
objecte de repercussió diferenciada pels conceptes indicats en favor del conjunt de titulars de finques de
resultat conforme la corresponent quota alíquota assignada en proporció als drets de propietat.
El compte de liquidació provisional inclou, així mateix, els honoraris tècnics i jurídics ja abonats pels
promotors inicials en concepte de redacció dels instruments de planejament i de gestió, igualment que els
derivats de la valoració de les construccions, instal·lacions i plantacions incompatibles, com els de topografia i
geolocalització, notarials, registrals i de gestió comptable i fiscal i de funcionament de l’entitat i dels seu
assessorament continuat i relacions amb l’administració actuant.
Incorpora la valoració individualitzada de les plantacions, obres, edificacions i instal·lacions que no es
poden conservar per resultar afectades per l’execució de les obres d’urbanització o per resultar adjudicada la
finca on s’ubiquen en favor d’un altre titular o perquè el seu manteniment o conservació és incompatible amb
el planejament. Els referits elements i la seva valoració permenoritzada i individual per titular i finca es
relacionen i conformen un annex, integrant a tots els efectes part del Projecte de Reparcel·lació.
S’integra també en el compte de liquidació com a partida la indemnització prevista en concepte de
dret de reallotjament en favor dels titulars de l’habitatge construït sobre la finca inicial número 63, el qual
resulta totalment afectat per l’execució de la vialitat del sector.
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Finalment s’inclou en el compte de liquidació provisional el conjunt d’indemnitzacions que procedeix
compensar per excés o defecte en l’adjudicació de finques conforme els criteris d’homogeneïtzació de la
reparcel·lació i unitats de valors atribuïts a les respectives finques, en els termes que es contenen i relacionen
en les taules confegides, on resulten grafiades en vermell o negreta els valors expressats en euros de les
compensacions en defecte o en excés, respectivament, que no superen el 15% dels drets conforme el que
disposa l’article......
El compte de liquidació provisional es formula i per un total de costos previsibles d’acord amb els
conceptes indicats, de 16.128.129,08 € i el seu repartiment es practica per cada parcel·la de forma individual
quantificada conforme la quota de participació assignada, als efectes previstos a l’article 149 del reglament de
la Llei d’urbanisme, integrant la respectiva afecció real de responsabilitat fins a la liquidació definitiva.
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10. TAULES DE VALORS
Quadres confegits.
S’incorporen i adjunten al present Projecte com a part integrant del mateix els quadres confegits que
contenen la relació del conjunt de finques que integren l’àmbit del polígon SUD i-1 en respectives i
successives columnes on hi figuren identificades pel respectiu número d’ordre assignat, el polígon i parcel·la
cadastral de situació, la finca registral assignada i l’especificació del percentatge de titularitat de cada
propietari.
També incorpora en les següents columnes la superfície de cadascuna de les finques aportades i el
percentatge de propietat que representa amb el coeficient de situació assignat i el percentatge d’adjudicació
que li correspon. També es grafia a continuació el corresponent signe l’ocupació i ús actual predominant de la
finca.
En les següents columnes es conté el sumatori de la superfície total de les finques aportades per
propietari, amb indicació del percentatge total que representen per propietat i el percentatge d’adjudicació
teòrica que correspon i la seva convensió amb les unitats de valor.
A continuació s’indiquen les finques adjudicades amb el corresponent percentatge de titularitat, la
parcel·la exacte de situació assignada i la respectiva zona, amb indicació de la seva superfície i les unitats de
valor. Incorpora igualment el seu sumatori de les finques per determinar el dret de cada titular amb les unitats
de valor amb indicació dels excessos i defectes d’adjudicació i el corresponent percentatge. Finalment conté i
defineix la corresponent quota de participació.
En un altre quadre amb el mateix ordre i identificació de la finca i titular hi figuren els costos
d’urbanització. En una primera columna els costos que corresponen també a la repercussió de la línia
elèctrica amb indicació del seu IVA de repercussió; els corresponents a la estació depuradora; els de la
rotonda d’entrada al polígon situada a la intersecció amb la carretera N-II avançats per un promotor inicial i
finalment els costos totals amb el sumatori dels conceptes anteriors repartits per cada finca de resultat.
En un altre apartat i columna per cada finca el repartiment del cost de les indemnitzacions per
plantacions, edificacions i instal·lacions incompatibles, així com el seu sumatori per propietari.
També s’especifica, seguint el mateix esquema el repartiment de costos en concepte de la
indemnització prevista per reallojament i les despeses d’honoraris avançats i de futur previsibles.
Finalment també resulta especificat amb el mateix ordre els pagaments avançats per propietari i repartits
per cada finca. La columna final la integra el compte de liquidació provisional assignat a cala parcel·la de
resultat.
•
•
•
•
•

Taula1.Finques.aportades/referènciescadastrals/finquesregistrals/titulars/percentatges/superfícies/coe
ficients%adjudicació/ocupació/ús/unitats de valor
Taula2. Parcel·les adjudicades. Núm. parcel·la. Zona. Superfície. Unitats de valor.
Defectes/excessos. Quota de participació.
Taula 3. Costos urbanització. Repercussió costos urbanització més antena elèctrica. Repercussió
estació depuradora. Costos obra rotonda avançada. Total costos urbanització.
Taula 4. Despeses de reallotjament. Despeses honoraris.
Taula 5. Indemnitzacions i recuperació pagaments avançats obres i honoraris.
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DADES BASE
REF. CADASTRALS

NÚMERO

REFERÈNCIES

TAULA 1 ‐ ADJUDICACIÓ FINQUES
PROPIETARIS

PERCENTATGE

SUPERFICIE

PERCENTATGE

COEFICIENT

p% ADJUDICACIÓ

OCUPACIÓ/ÚS

SUPERFICIE

PERCENTATGE

% ADJUDICACIÓ

A

PARCEL∙LES

ADJUDICACIÓ

repartiment

QUOTA DE

ADJUDICADES
FINCA

Pol.

10
15
16, 17
39, 40
41
42
48
49
50, 51
52
53
54, 55,56
57
58
59
60
1
2
11
12
18
19
37
7,8
9
13
47

Parc.

REGISTRALS

4

2

part 53

3,5
6
34

2
2
2

part 53
54
182

24
25
36
21

2
2
2
2

147
148
150
78

20
22

2
2

77
79

26
61
38

2
2
2

80
184
183

44

2

178

29

2

157

31
32
43
62
30
27
33

2
176
2
179
2
76
2
187
2 164a,146b
2
149
2
177

45

2

154, 155

28
23

2
2

156
146

46

2

153

14
63
35

Cognoms i nom

2
58
1.176 Transportes Calsina y Carré, SL
2
72
887 Transportes Calsina y Carré, SL
2
73
186, 284 Transportes Calsina y Carré, SL
2
151
186, 284 Transportes Calsina y Carré, SL
2
158
213 Transportes Calsina y Carré, SL
2
159
1.126 Transportes Calsina y Carré, SL
2
70a, 70b
834 Transportes Calsina y Carré, SL
2
144
318 Transportes Calsina y Carré, SL
2
160
198, 358 Transportes Calsina y Carré, SL
2
161
213 Transportes Calsina y Carré, SL
2
162
966 Transportes Calsina y Carré, SL
2
163 88, 1310, 292 Transportes Calsina y Carré, SL
2
186
274 Transportes Calsina y Carré, SL
2
180
583 Transportes Calsina y Carré, SL
2
181
330 Transportes Calsina y Carré, SL
2 185a,185b
807 Transportes Calsina y Carré, SL
1
103
16 Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
1 130a i 130b
1.305 Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
2
59
258 Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
2
60
741 Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
2
74
519 Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
2
152
539 Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
2
75
423 Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
2
57
208,366 Nova Ruixat, SA
2
56
277 Nova Ruixat, SA
2
69
17 Nova Ruixat, SA
2
55 277 ,366, 703 Nova Ruixat, SA

2
2
1

71
145
104a, 104b

720 Coll Vila, Margarita
Vila Bosch, Remedios
535,831 Vila Bosch, Remedios
608 Vila Bosch, Remedios
551 Johan Leonardus Voorthuijzen
Lourens Voorthuijzen
710 Tresvila, SL
303 Tresvila, SL
865 Reixach Gener, José M.
216 Aymà Darné, Marta
Culat Noguer, Maria
1.136 Aymà Darné, Marta
849 Aymà Darné, Javier
Sanchez Fernandez, M.Carmen
533 Aymà Darné, Javier
213 Serra Villadoniga, Josep
471 Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
1.124 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
476 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
129 Carreras Pinadell, Juan
812 Carreras Pinadell, Juan
348 Noguer Berti,Fernando
Coral Homes SLU
196 Gallardo Ruiz, Adrián
533 Aymà Darné, Javier
923 Peitavi Descamps, Jaime
Peitavi Rispau, Jordi
638 Rubio Villaraso, Maria
Puig Esteve, Angel
Almohalla Vilaraso, Francisco
Almohalla, Michel
557 Lopez Garcia, Josefa
594 Almoedo Siero, Carlos
Lopez Bassons, M.Carmen
692 Fernandez Fernandez, Florencio
Serra Costa, Teresa
291 Torres López, Francisco
Torres López, Nicolau
Bassons Juarez, M. Carmen
1.110 Domínguez Bollo, Miguel Angel
Domínguez Bollo, David
Domínguez Bollo, Oscar
AJUNTAMENT PONT DE MOLINS

DRETS

APORTADA

PROPIETAT

art.113 POUM

QUE CORRESPON

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100%
100%
100%
100%

51.753,95 m2
6.037,77 m2
10.089,27 m2
10953,94 m2
4.019,47 m2
3.968,66 m2
18.534,65 m2
7.426,68 m2
9.751,41 m2
4.307,19 m2
861,03 m2
47.466,83 m2
6.338,48 m2
6.366,72 m2
7.609,80 m2
7.443,50 m2
34.833,71 m2

10,775%
1,257%
2,101%
2,281%
0,837%
0,826%
3,859%
1,546%
2,030%
0,897%
0,179%
9,883%
1,320%
1,326%
1,584%
1,550%
7,252%

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90

9,776%
1,141%
1,906%
2,069%
0,759%
0,750%
3,501%
1,403%
1,842%
0,814%
0,163%
8,966%
1,197%
1,203%
1,437%
1,406%
5,922%

3.402,38 m2

0,708%

0,90

0,578%

4.098,04 m2

0,853%

1,00

0,774%

10.144,64 m2

2,112%

1,00

1,916%

3.561,32 m2

0,741%

1,00

0,673%

4.867,08 m2

1,013%

1,00

0,919%

16.504,54 m2

3,436%

1,00

3,118%

16.910,32 m2
5.960,47 m2
22.583,88 m2
4.784,62 m2

3,521%
1,241%
4,702%
0,996%

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

3,194%
1,126%
4,266%
0,904%

50,00%
50,00%
100,00%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
66,67%
33,33%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
50%
10%
45%
45%
10%
45%
45%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
100,00%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
33,33%
33,33%
33,33%

6.562,00 m2

1,366%

1,00

1,240%

10.751,01 m2
5.816,26 m2
11.829,64 m2

2,238%
1,211%
2,463%

1,00
1,00
1,00

2,031%
1,099%
2,235%

5.197,40 m2
6.497,02 m2
10.024,71 m2
7.254,21 m2

1,082%
1,353%
2,087%
1,510%

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

0,982%
1,227%
1,894%
1,370%

4.794,33 m2
6.578,25 m2

0,998%
1,370%

1,00
1,00

0,906%
1,243%

5.569,35 m2
7.078,71 m2
5.353,25 m2

1,160%
1,474%
1,115%

1,00
1,00
1,00

1,052%
1,337%
1,011%

2.259,46 m2

0,470%

1,00

0,427%

2.918,16 m2

0,608%

1,00

0,551%

2.407,04 m2
3.627,53 m2
5.719,87 m2
5.373,08 m2
4.924,30 m2
4.741,75 m2
4.083,36 m2

0,501%
0,755%
1,191%
1,119%
1,025%
0,987%
0,850%

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

0,455%
0,685%
1,080%
1,015%
0,930%
0,896%
0,771%

4.061,67 m2

0,846%

1,00

0,767%

3.883,88 m2
3.571,74 m2

0,809%
0,744%

1,00
1,00

0,734%
0,675%

3.500,40 m2

0,729%

1,00

0,661%

APORTADA

202.929,35 m2

77.411,71 m2

3.492,98 m2

0,727%

1,00
1,00
0,90

PROPIETAT

42,250%

16,117%

QUE CORRESPON

38,333%

13,901%

Unitats de Valor

Parc

Zona

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

P21N
P22N
P23N
P24N
P6
P7
P8

Z‐I
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II

100%
100%
100%
100%
100%
100%

P20
P19
P18
P17
P16
P15

Z‐III
Z‐III
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II

100%
100%
100%
100%
30,00%
20,8963100%
79,1036900%

P11N
P12N
P13
P14
P10N
P2

70,00%

100%

Sup

104.629,89
5.006,06
5.072,91
5.003,64
5.041,14
5.030,62
5.030,62

UV

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

SUMA UV

10.807.046,28
5.276,10 m2
5.041,14 m2
5.853,53 m2
5.814,37 m2
5.030,59 m2
5.041,19 m2

643.416,18
614.762,99
690.152,84
685.536,08
593.125,91
594.375,58

Z‐III
Z‐III
Z‐III
Z‐III
Z‐II
Z‐IIII

5.070,749 m2
6.095,658 m2
5.030,625 m2
5.041,091 m2
1.457,890 m2
7.350,019 m2

597.860,58
718.701,24
613.480,81
614.757,13
171.890,72
846.533,05

P10N

Z‐II

3.401,742 m2

P30N
P9N

Z‐II
Z‐II

3.973.459,78 uv

50.239,29 m2

10,460%

9,490%

2.712.718,44 uv

23.129,27 m2

4,816%

4,369%

1.248.887,02 uv

11.829,64 m2

2,463%

2,235%

638.752,71 uv

DEFECTE/EXCES

% dif adjud

7.248.119,96
590.233,97
598.115,48
589.948,52
594.369,92
593.129,57
593.128,86

10.957.364,03 uv

3.821.369,58

‐150.317,75

‐152.090,21

excés/defecte

PARTICIPACIÓ

‐100.815,81
‐8.209,70
‐8.319,33
‐8.205,73
‐8.267,23
‐8.249,98
‐8.249,97

28,143083%
2,291767%
2,322370%
2,290659%
2,307826%
2,303010%
2,303008%

‐25.607,91
‐24.467,52
‐27.468,03
‐27.284,28
‐23.606,36
‐23.656,10

2,498264%
2,387009%
2,679733%
2,661807%
2,302996%
2,307848%

874,13
1.050,81
896,97
898,83
251,32
‐865,53

2,321380%
2,790581%
2,382030%
2,386986%
0,667419%
3,286928%

‐1,37%

‐3,83%

2.716.690,49

3.972,05

0,15%

401.078,36

1.247.611,41

‐1.275,61

‐0,10%

‐410,08

1,557312%

5.874,894 m2
5.669,920 m2

692.672,33
668.505,11

692.672,33

53.919,62

8,44%

53.919,62

2,689516%
2,595679%

5.041,133 m2
2.423,540 m2
1.211,770 m2
2.402,588 m2
1.648,283 m2
1.648,283 m2
2.790,975 m2
3.344,308 m2

594.368,74
285.744,59
142.872,30
283.274,26
194.338,83
194.338,83
329.066,52
394.306,62

668.505,11
594.368,74

37.053,74
53.074,95

5,87%
9,81%

1.429.635,33
394.306,62

123.141,65
12.084,92

9,43%
3,16%

37.053,74
53.074,95
24.612,61
12.306,31
24.399,83
16.739,38
16.739,38
28.344,15
12.084,92

2,307822%
1,109492%
0,554746%
1,099901%
0,754581%
0,754581%
1,277703%
1,531018%

11.694,42 m2
10.024,71 m2

2,435%
2,087%

2,209%
1,894%

631.451,37 uv
541.293,79 uv

7.254,21 m2
4.794,33 m2

1,510%
0,998%

1,370%
0,906%

391.698,00 uv
258.874,43 uv

6.578,25 m2
5.569,35 m2
7.078,71 m2

1,370%
1,160%
1,474%

1,243%
1,052%
1,337%

355.198,89 uv
300.722,37 uv
382.221,71 uv

5.353,25 m2

1,115%

1,011%

289.053,85 uv

100% P28Na

Z‐II

2.556,249

301.391,47

301.391,47

12.337,63

4,27%

12.337,63

1,170246%

5.177,62 m2

1,078%

0,978%

279.570,54 uv

100% P28Nb
100% P33N

Z‐II
Z‐II

2.466,102
3.066,816 m2

290.762,80
361.589,26

290.762,80

11.192,26

4,00%

11.192,26

1,128977%
1,403983%

6.034,57 m2
5.719,87 m2
5.373,08 m2
4.924,30 m2
4.741,75 m2

1,256%
1,191%
1,119%
1,025%
0,987%

1,140%
1,080%
1,015%
0,930%
0,896%

325.842,37 uv
308.849,84 uv
290.124,59 uv
265.892,28 uv
256.035,32 uv

2.730,323
2.444,976
2.267,969
2.300,263
2.001,344

321.915,46
288.271,96
267.402,16
271.209,75
235.966,06

361.589,26
321.915,46
288.271,96
267.402,16
271.209,75

35.746,89
13.065,61
‐1.852,62
1.509,88
15.174,43

10,97%
4,23%
‐0,64%
0,57%
5,93%

35.746,89
13.065,61
‐1.852,62
1.509,88
15.174,43

4.083,36 m2

0,850%

0,771%

220.484,92 uv

235.966,06

15.481,14

7,02%

15.481,14

4.061,67 m2
3.883,88 m2

0,846%
0,809%

0,767%
0,734%

219.313,75 uv
209.713,81 uv

3.571,74 m2

0,744%

0,675%

192.859,51 uv

3.500,40 m2

0,729%

0,661%

189.007,44 uv

3.492,98 m2
1.474,79 m2

0,727%
0,307%

0,660%
0,279%

188.606,79 uv
79.632,69 uv

0,660%
0,279%
0,065%

%

100%
19,9872361%
9,9936183%
19,8144420%
13,5935944%
13,5935944%
23,0175148%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

0,307%
0,079%

0,00 m2

0,000%

10,000%

380,22 m2
0,00 m2

0,079%
0,000%

0,065%
10,000%

18.477,31 uv
2.858.456,39 uv

480.306,72 m2

100,000%

100,000%

480.306,72 m2

100,000%

100,000%

28.584.563,93 UV

P27N

P3Na
P29N
P35N
P3Nb
P31N

Z‐II
Z‐II

Z‐II

Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II

m2
m2
m2
m2
m2

100% P25Nb

Z‐II

2.114,887 m2

249.353,21

100% P25Ne
100% P25Nc

Z‐II
Z‐II

1.782,801 m2
1.582,326 m2

210.199,01
186.562,25

100% P25Na

Z‐II

1.819,307 m2

214.503,21

100%

1.474,79 m2
380,22 m2

P4
P26N

P34N

Z‐II

1.553,822 m2

0,968192%

249.353,21
210.199,01

30.039,46
485,20

13,70%
0,23%

30.039,46
485,20

186.562,25

‐6.297,26

‐3,27%

‐6.297,26

214.503,21

25.495,77

13,49%

25.495,77

183.201,52

‐5.405,27
‐79.632,69 ‐

‐2,87%

‐5.405,27
‐79.632,69

183.201,52

0,711337%

‐18.477,31 ‐
10.125,051 m2
5.030,610 m2
2.249,053 m2
6.832,559 m2

1166145,326
593.128,04
265.171,90
805.584,67

285.299,728 m2

28.584.563,93

0,816163%
0,724386%
0,832876%

< 15% →indemnització metal.lic

< 15% →indemnització metal.lic
100%
P1 Z‐III
100%
P5 Z‐II
100% P25Nd Z‐II
100% P32N Z‐II

1,249937%
1,119306%
1,038272%
1,053056%
0,916212%

2.830.029,93

‐28.426,47

28.584.563,93

0,00

‐18.477,31

‐0,99%

‐28.426,47
0,00

100,000000%

DADES BASE
NÚMERO

REF. CADASTRALS

REFERÈNCIES

TAULA 2 ‐ COSTOS URBANITZACIÓ
PROPIETARIS

REPERCUSIÓ COSTOS URBANITZACIÓ

REPERCUSIÓ COSTOS ESTACIÓ DEPURADORA

COSTOS OBRA ROTONDA AVANÇADA

TOTAL COSTOS URBANITZACIÓ

MÉS ANTENA ELÈCTRICA
FINCA

Pol.

10
15
16, 17
39, 40
41
42
48
49
50, 51
52
53
54, 55,56
57
58
59
60
1
2

Parc.

REGISTRALS

2
58
1.176
2
72
887
2
73
186, 284
2
151
186, 284
2
158
213
2
159
1.126
2
70a, 70b
834
2
144
318
2
160
198, 358
2
161
213
2
162
966
2
163 88, 1310, 292
2
186
274
2
180
583
2
181
330
2 185a,185b
807
1
103
16
1 130a i 130b

1.305

11

2

59

258

12

2

60

741

18

2

74

519

19

2

152

539

37

2

75

423

7,8
9
13
47

2
2
2
2

57
208,366
56
277
69
17
55 277 ,366, 703

4

2

part 53

3,5
6
34

2
2
2

part 53
54
182

24
25
36
21

2
2
2
2

147
148
150
78

20
22

2
2

77
79

26
61
38

2
2
2

80
184
183

44

2

178

29

2

157

31
32
43
62
30
27
33

2
176
2
179
2
76
2
187
2 164a,146b
2
149
2
177

45

2

154, 155

28
23

2
2

156
146

46

2

153

14

2

71

63
35

2
1

104a, 104b

145

Cognoms i nom

Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA

720 Coll Vila, Margarita
Vila Bosch, Remedios
535,831 Vila Bosch, Remedios
608 Vila Bosch, Remedios
551 Johan Leonardus Voorthuijzen
Lourens Voorthuijzen
710 Tresvila, SL
303 Tresvila, SL
865 Reixach Gener, José M.
216 Aymà Darné, Marta
Culat Noguer, Maria
1.136 Aymà Darné, Marta
849 Aymà Darné, Javier
Sanchez Fernandez, M.Carmen
533 Aymà Darné, Javier
213 Serra Villadoniga, Josep
471 Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
1.124 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
476 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
129 Carreras Pinadell, Juan
812 Carreras Pinadell, Juan
348 Noguer Berti,Fernando
Coral Homes SLU
196 Gallardo Ruiz, Adrián
533 Aymà Darné, Javier
923 Peitavi Descamps, Jaime
Peitavi Rispau, Jordi
638 Rubio Villaraso, Maria
Puig Esteve, Angel
Almohalla Vilaraso, Francisco
Almohalla, Michel
557 Lopez Garcia, Josefa
Almoedo
Siero, Carlos
594
Lopez Bassons, M.Carmen
692 Fernandez Fernandez, Florencio
Serra Costa, Teresa
291 Torres López, Francisco
Torres López, Nicolau
Bassons Juarez, M. Carmen
1.110 Domínguez Bollo, Miguel Angel
Domínguez Bollo, David
Domínguez Bollo, Oscar
AJUNTAMENT PONT DE MOLINS

Base

IVA

Total

Base

IVA

Total

Base

IVA

Total

Base

IVA

Total

4.144.718,70 €
337.515,63 €
342.022,54 €
337.352,40 €
339.880,70 €
339.171,43 €
339.171,03 €

870.390,93 €
70.878,28 €
71.824,73 €
70.844,00 €
71.374,95 €
71.226,00 €
71.225,92 €

5.015.109,63 €
408.393,91 €
413.847,28 €
408.196,41 €
411.255,65 €
410.397,43 €
410.396,94 €

239.464,52 €
19.500,24 €
19.760,63 €
19.490,81 €
19.636,89 €
19.595,91 €
19.595,88 €

50.287,55 €
4.095,05 €
4.149,73 €
4.093,07 €
4.123,75 €
4.115,14 €
4.115,14 €

289.752,07 €
23.595,29 €
23.910,37 €
23.583,88 €
23.760,63 €
23.711,05 €
23.711,02 €

155.844,81 €
12.690,86 €
12.860,33 €
12.684,73 €
12.779,79 €
12.753,12 €
12.753,11 €

24.935,17 €
2.030,54 €
2.057,65 €
2.029,56 €
2.044,77 €
2.040,50 €
2.040,50 €

180.779,98 €
14.721,40 €
14.917,98 €
14.714,28 €
14.824,56 €
14.793,62 €
14.793,61 €

4.540.028,03 €
369.706,73 €
374.643,50 €
369.527,94 €
372.297,38 €
371.520,46 €
371.520,02 €

945.613,65 €
77.003,87 €
78.032,12 €
76.966,63 €
77.543,46 €
77.381,64 €
77.381,55 €

5.485.641,68 €
446.710,61 €
452.675,62 €
446.494,57 €
449.840,84 €
448.902,10 €
448.901,57 €

367.927,00 €
351.542,15 €
394.652,60 €
392.012,58 €
339.169,34 €
339.883,94 €

77.264,67 €
73.823,85 €
82.877,05 €
82.322,64 €
71.225,56 €
71.375,63 €

445.191,68 €
425.366,00 €
477.529,65 €
474.335,22 €
410.394,90 €
411.259,57 €

21.257,28 €
20.310,64 €
22.801,38 €
22.648,85 €
19.595,79 €
19.637,07 €

4.464,03 €
4.265,23 €
4.788,29 €
4.756,26 €
4.115,12 €
4.123,79 €

25.721,31 €
24.575,87 €
27.589,67 €
27.405,11 €
23.710,90 €
23.760,86 €

13.834,36 €
13.218,27 €
14.839,26 €
14.739,99 €
12.753,04 €
12.779,91 €

2.213,50 €
2.114,92 €
2.374,28 €
2.358,40 €
2.040,49 €
2.044,79 €

16.047,85 €
15.333,20 €
17.213,54 €
17.098,39 €
14.793,53 €
14.824,70 €

403.018,64 €
385.071,05 €
432.293,24 €
429.401,42 €
371.518,17 €
372.300,93 €

83.942,20 €
80.204,01 €
90.039,62 €
89.437,30 €
77.381,16 €
77.544,20 €

486.960,84 €
465.275,06 €
522.332,85 €
518.838,72 €
448.899,34 €
449.845,13 €

341.876,78 €
410.977,54 €
350.808,96 €
351.538,80 €
98.292,90 €
484.076,06 €

71.794,12 €
86.305,28 €
73.669,88 €
73.823,15 €
20.641,51 €
101.655,97 €

413.670,90 €
497.282,82 €
424.478,84 €
425.361,95 €
118.934,40 €
585.732,03 €

19.752,21 €
23.744,56 €
20.268,27 €
20.310,44 €
5.678,95 €
27.967,89 €

4.147,96 €
4.986,36 €
4.256,34 €
4.265,19 €
1.192,58 €
5.873,26 €

23.900,18 €
28.730,92 €
24.524,61 €
24.575,63 €
6.871,53 €
33.841,15 €

12.854,85 €
15.453,09 €
13.190,70 €
13.218,15 €
3.695,89 €
18.201,66 €

2.056,78 €
2.472,49 €
2.110,51 €
2.114,90 €
591,34 €
2.912,26 €

14.911,62 €
17.925,59 €
15.301,22 €
15.333,05 €
4.287,24 €
21.113,92 €

374.483,84 €
450.175,19 €
384.267,94 €
385.067,39 €
107.667,74 €
530.245,61 €

77.998,86 €
93.764,14 €
80.036,73 €
80.203,24 €
22.425,43 €
110.441,49 €

452.482,70 €
543.939,33 €
464.304,67 €
465.270,63 €
130.093,17 €
640.687,10 €

229.350,09 €

48.163,52 €

277.513,61 €

13.250,89 €

2.782,69 €

16.033,58 €

8.623,75 €

1.379,80 €

10.003,55 €

251.224,73 €

52.326,01 €

303.550,74 €

396.093,33 €
382.273,70 €

83.179,60 €
80.277,48 €

479.272,93 €
462.551,18 €

22.884,62 €
22.086,18 €

4.805,77 €
4.638,10 €

27.690,39 €
26.724,27 €

14.893,43 €
14.373,80 €

2.382,95 €
2.299,81 €

17.276,38 €
16.673,61 €

433.871,38 €
418.733,68 €

90.368,32 €
87.215,38 €

524.239,69 €
505.949,06 €

339.880,03 €
163.398,36 €
81.699,18 €
161.985,75 €
111.129,48 €
111.129,48 €
188.171,30 €
225.477,78 €

71.374,81 €
34.313,66 €
17.156,83 €
34.017,01 €
23.337,19 €
23.337,19 €
39.515,97 €
47.350,33 €

411.254,83 €
197.712,02 €
98.856,01 €
196.002,76 €
134.466,67 €
134.466,67 €
227.687,28 €
272.828,12 €

19.636,85 €
9.440,47 €
4.720,24 €
9.358,86 €
6.420,60 €
6.420,60 €
10.871,75 €
13.027,16 €

4.123,74 €
1.982,50 €
991,25 €
1.965,36 €
1.348,33 €
1.348,33 €
2.283,07 €
2.735,70 €

23.760,58 €
11.422,97 €
5.711,49 €
11.324,22 €
7.768,92 €
7.768,92 €
13.154,82 €
15.762,87 €

12.779,77 €
6.143,91 €
3.071,96 €
6.090,80 €
4.178,56 €
4.178,56 €
7.075,39 €
8.478,15 €

2.044,76 €
983,03 €
491,51 €
974,53 €
668,57 €
668,57 €
1.132,06 €
1.356,50 €

14.824,53 €
7.126,94 €
3.563,47 €
7.065,32 €
4.847,13 €
4.847,13 €
8.207,46 €
9.834,65 €

372.296,64 €
178.982,75 €
89.491,38 €
177.435,40 €
121.728,63 €
121.728,63 €
206.118,45 €
246.983,10 €

77.543,31 €
37.279,18 €
18.639,59 €
36.956,90 €
25.354,08 €
25.354,08 €
42.931,10 €
51.442,54 €

449.839,95 €
216.261,93 €
108.130,97 €
214.392,30 €
147.082,72 €
147.082,72 €
249.049,55 €
298.425,64 €

172.345,78 €

36.192,61 €

208.538,39 €

9.957,42 €

2.091,06 €

12.048,48 €

6.480,34 €

1.036,85 €

7.517,20 €

188.783,54 €

39.320,53 €

228.104,06 €

166.267,94 €
206.768,90 €

34.916,27 €
43.421,47 €

201.184,21 €
250.190,37 €

9.606,27 €
11.946,24 €

2.017,32 €
2.508,71 €

11.623,58 €
14.454,95 €

6.251,81 €
7.774,68 €

1.000,29 €
1.243,95 €

7.252,10 €
9.018,63 €

182.126,02 €
226.489,82 €

37.933,87 €
47.174,13 €

220.059,90 €
273.663,95 €

184.082,08 €
164.843,60 €
152.909,55 €
155.086,85 €
134.933,33 €

38.657,24 €
34.617,16 €
32.111,01 €
32.568,24 €
28.336,00 €

222.739,32 €
199.460,76 €
185.020,55 €
187.655,09 €
163.269,33 €

10.635,49 €
9.523,97 €
8.834,47 €
8.960,27 €
7.795,88 €

2.233,45 €
2.000,03 €
1.855,24 €
1.881,66 €
1.637,14 €

12.868,95 €
11.524,01 €
10.689,71 €
10.841,93 €
9.433,02 €

6.921,64 €
6.198,25 €
5.749,52 €
5.831,39 €
5.073,60 €

1.107,46 €
991,72 €
919,92 €
933,02 €
811,78 €

8.029,10 €
7.189,97 €
6.669,45 €
6.764,42 €
5.885,38 €

201.639,21 €
180.565,83 €
167.493,55 €
169.878,52 €
147.802,82 €

41.998,15 €
37.608,91 €
34.886,17 €
35.382,92 €
30.784,91 €

243.637,36 €
218.174,74 €
202.379,72 €
205.261,43 €
178.587,73 €

142.588,55 €

29.943,60 €

172.532,15 €

8.238,17 €

1.730,02 €

9.968,19 €

5.361,45 €

857,83 €

6.219,28 €

156.188,17 €

32.531,44 €

188.719,61 €

120.198,86 €
106.682,57 €

25.241,76 €
22.403,34 €

145.440,62 €
129.085,91 €

6.944,59 €
6.163,67 €

1.458,36 €
1.294,37 €

8.402,95 €
7.458,04 €

4.519,58 €
4.011,35 €

723,13 €
641,82 €

5.242,71 €
4.653,17 €

131.663,03 €
116.857,59 €

27.423,26 €
24.339,53 €

159.086,28 €
141.197,12 €

122.660,15 €

25.758,63 €

148.418,78 €

7.086,79 €

1.488,23 €

8.575,02 €

4.612,12 €

737,94 €

5.350,06 €

134.359,06 €

27.984,80 €

162.343,86 €

104.760,79 €

21.999,77 €

126.760,55 €

6.052,64 €

1.271,05 €

7.323,69 €

3.939,09 €

630,25 €

4.569,35 €

114.752,52 €

23.901,07 €

138.653,59 €

3.092.734,79

17.820.043,30

850.882,31

178.685,29

1.029.567,60

553.758,85

88.601,42

642.360,27

16.131.949,67

3.360.021,49

19.491.971,16

0,00 €

0,00 €

0,00 €
14.727.308,51

DADES BASE
NÚMERO

REF. CADASTRALS

FINCA

Pol.

10
15
16, 17
39, 40
41
42
48
49
50, 51
52
53
54, 55,56
57
58
59
60
1
2
11

Parc.

REFERÈNCIES
REGISTRALS

2
58
1.176
2
72
887
2
73
186, 284
2
151
186, 284
2
158
213
2
159
1.126
2
70a, 70b
834
2
144
318
2
160
198, 358
2
161
213
2
162
966
2
163 88, 1310, 292
2
186
274
2
180
583
2
181
330
2 185a,185b
807
1
103
16
1 130a i 130b
2

59

1.305
258

12

2

60

741

18

2

74

519

19

2

152

539

37

2

75

423

7,8
9
13
47

2
2
2
2

57
208,366
56
277
69
17
55 277 ,366, 703

4

2

part 53

3,5
6
34

2
2
2

part 53
54
182

24
25
36
21

2
2
2
2

147
148
150
78

20
22

2
2

77
79

26
61
38

2
2
2

80
184
183

44

2

178

29

2

157

31
32
43
62
30
27
33

2
176
2
179
2
76
2
187
2 164a,146b
2
149
2
177

45

2

154, 155

28
23

2
2

156
146

46

2

153

14

2

71

63
35

2
1

104a, 104b

TAULA 3 ‐ INDEMNITZACIONS
PROPIETARIS

INDEMNITZACIONS

REPARTIMENT

A PERCEBRE

COSTOS

Cognoms i nom

Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA

indemnitzacions

145

paguen

479.637,32 €
39.058,16 €
39.579,71 €
39.039,27 €
39.331,85 €
39.249,77 €
39.249,73 €

406.610,19 €
33.111,36 €
33.553,51 €
33.095,35 €
33.343,39 €
33.273,80 €
33.273,76 €

42.577,44 €
40.681,35 €
45.670,20 €
45.364,69 €
39.249,53 €
39.332,23 €

41.680,13 €
39.823,99 €
44.707,71 €
44.408,63 €
38.422,36 €
38.503,31 €

39.562,84 €
47.559,36 €
40.596,50 €
40.680,96 €
11.374,70 €
56.018,50 €

37.247,12 €
44.775,58 €
38.220,28 €
38.299,79 €
10.708,91 €

cobren

‐108.884,45 €

‐5.329,30

‐10.522,68
720 Coll Vila, Margarita
Vila Bosch, Remedios
535,831 Vila Bosch, Remedios
608 Vila Bosch, Remedios
551 Johan Leonardus Voorthuijzen
Lourens Voorthuijzen
710 Tresvila, SL
303 Tresvila, SL
865 Reixach Gener, José M.
216 Aymà Darné, Marta
Culat Noguer, Maria
1.136 Aymà Darné, Marta
849 Aymà Darné, Javier
Sanchez Fernandez, M.Carmen
533 Aymà Darné, Javier
213 Serra Villadoniga, Josep
471 Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
1.124 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
476 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
129 Carreras Pinadell, Juan
812 Carreras Pinadell, Juan
348 Noguer Berti,Fernando
Coral Homes SLU
196 Gallardo Ruiz, Adrián
533 Aymà Darné, Javier
923 Peitavi Descamps, Jaime
Peitavi Rispau, Jordi
638 Rubio Villaraso, Maria
Puig Esteve, Angel
Almohalla Vilaraso, Francisco
Almohalla, Michel
557 Lopez Garcia, Josefa
Almoedo
Siero, Carlos
594
Lopez Bassons, M.Carmen
692 Fernandez Fernandez, Florencio
Serra Costa, Teresa
291 Torres López, Francisco
Torres López, Nicolau
Bassons Juarez, M. Carmen
1.110 Domínguez Bollo, Miguel Angel
Domínguez Bollo, David
Domínguez Bollo, Oscar
AJUNTAMENT PONT DE MOLINS

SALDO INDEMNITZACIONS

‐112.315,01 €

‐248.088,15

26.540,97 €

‐53.213,66 €

0,00
‐3.840,00

45.836,92 €
44.237,68 €

‐431.280,41

‐649.805,59
‐14.944,83

39.331,78 €
18.908,87 €
9.454,44 €
18.745,40 €
12.860,18 €
12.860,18 €
21.775,66 €
26.092,86 €

‐24.719,55

19.944,29 €

‐5.967,00
0,00

19.240,95 €
23.927,82 €

13.273,95 €
23.927,82 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.302,44 €
19.076,12 €
17.695,08 €
17.947,04 €
15.614,83 €

21.302,44 €
19.076,12 €
17.695,08 €
17.947,04 €
15.614,83 €

‐14.315,50

16.500,71 €

2.185,21 €

‐1.728,00
‐56.813,25

13.909,72 €
12.345,58 €

12.181,72 €

‐48.538,50

14.194,54 €

‐577,13

12.123,18 €

45.836,92 €
40.397,68 €
‐391.948,63 €
18.908,87 €
9.454,44 €
18.745,40 €
12.860,18 €
12.860,18 €
‐628.029,93 €
11.148,03 €
‐4.775,26 €

‐44.467,67 €
‐34.343,96 €
11.546,05 €

‐78.927,00

‐1.704.281,34

‐78.927,00 €

1.704.281,34

1.348.021,13

‐1.348.021,13

DADES BASE
NÚMERO

REF. CADASTRALS

FINCA

Pol.

10
15
16, 17
39, 40
41
42
48
49
50, 51
52
53
54, 55,56
57
58
59
60
1
2

Parc.

REFERÈNCIES
REGISTRALS

2
58
1.176
2
72
887
2
73
186, 284
2
151
186, 284
2
158
213
2
159
1.126
2
70a, 70b
834
2
144
318
2
160
198, 358
2
161
213
2
162
966
2
163 88, 1310, 292
2
186
274
2
180
583
2
181
330
2 185a,185b
807
1
103
16
1 130a i 130b

1.305

11

2

59

258

12

2

60

741

18

2

74

519

19

2

152

539

37

2

75

423

7,8
9
13
47

2
2
2
2

57
208,366
56
277
69
17
55 277 ,366, 703

4

2

part 53

3,5
6
34

2
2
2

part 53
54
182

24
25
36
21

2
2
2
2

147
148
150
78

20
22

2
2

77
79

26
61
38

2
2
2

80
184
183

44

2

178

29

2

157

31
32
43
62
30
27
33

2
176
2
179
2
76
2
187
2 164a,146b
2
149
2
177

45

2

154, 155

28
23

2
2

156
146

46

2

153

14

2

71

63
35

2
1

104a, 104b

145

TAULA 4 ‐ DESPESES REALLOTJAMENT‐HONORARIS‐GESTIÓ
PROPIETARIS
Cognoms i nom

Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA

720 Coll Vila, Margarita
Vila Bosch, Remedios
535,831 Vila Bosch, Remedios
608 Vila Bosch, Remedios
551 Johan Leonardus Voorthuijzen
Lourens Voorthuijzen
710 Tresvila, SL
303 Tresvila, SL
865 Reixach Gener, José M.
216 Aymà Darné, Marta
Culat Noguer, Maria
1.136 Aymà Darné, Marta
849 Aymà Darné, Javier
Sanchez Fernandez, M.Carmen
533 Aymà Darné, Javier
213 Serra Villadoniga, Josep
471 Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
1.124 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
476 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
129 Carreras Pinadell, Juan
812 Carreras Pinadell, Juan
348 Noguer Berti,Fernando
Coral Homes SLU
196 Gallardo Ruiz, Adrián
533 Aymà Darné, Javier
923 Peitavi Descamps, Jaime
Peitavi Rispau, Jordi
638 Rubio Villaraso, Maria
Puig Esteve, Angel
Almohalla Vilaraso, Francisco
Almohalla, Michel
557 Lopez Garcia, Josefa
Almoedo
Siero, Carlos
594
Lopez Bassons, M.Carmen
692 Fernandez Fernandez, Florencio
Serra Costa, Teresa
291 Torres López, Francisco
Torres López, Nicolau
Bassons Juarez, M. Carmen
1.110 Domínguez Bollo, Miguel Angel
Domínguez Bollo, David
Domínguez Bollo, Oscar
AJUNTAMENT PONT DE MOLINS

REALOTJAMENT
Repartiment costos

DESPESES

REPARTIMENT

PREVISIO

HONORARIS

D'HONORARIS

HONORARIS

avançats

17.009,06 €
1.385,09 €
1.403,59 €
1.384,42 €
1.394,80 €
1.391,89 €
1.391,89 €

avançats

de futur

SUMA

COMPTE DE

HONORARIS

liquidació provisional

total previst

Costos

123.547,39 €
10.060,80 €
10.195,14 €
10.055,93 €
10.131,30 €
10.110,15 €
10.110,14 €

78.049,21 €
6.355,76 €
6.440,63 €
6.352,68 €
6.400,29 €
6.386,94 €
6.386,93 €

201.596,61 €
16.416,56 €
16.635,77 €
16.408,62 €
16.531,59 €
16.497,09 €
16.497,07 €

5.137.455,21 €
418.356,84 €
423.943,25 €
418.154,52 €
421.288,39 €
420.409,24 €
420.408,74 €

10.967,31 €
10.478,91 €
11.763,96 €
11.685,26 €
10.110,09 €
10.131,39 €

6.928,43 €
6.619,89 €
7.431,70 €
7.381,99 €
6.386,90 €
6.400,36 €

17.895,75 €
17.098,80 €
19.195,66 €
19.067,25 €
16.496,99 €
16.531,75 €

439.393,82 €
419.826,33 €
471.310,64 €
468.157,82 €
405.050,21 €
405.903,62 €

1.402,99 €
1.686,57 €
1.439,65 €
1.442,64 €
403,37 €
1.986,55 €

10.190,80 €
12.250,58 €
10.457,05 €
10.478,81 €
2.929,95 €
14.429,53 €

6.437,88 €
7.739,12 €
6.606,08 €
6.619,83 €
1.850,95 €
9.115,64 €

16.628,68 €
19.989,70 €
17.063,14 €
17.098,63 €
4.780,91 €
23.545,17 €

432.952,48 €
520.461,62 €
444.264,18 €
445.188,45 €
124.478,04 €
610.930,29 €

941,20 €

6.836,56 €

4.318,89 €

11.155,45 €

289.452,28 €

1.625,48 €
1.568,77 €

11.806,90 €
11.394,96 €

7.458,83 €
7.198,60 €

19.265,74 €
18.593,56 €

554.519,14 €
520.187,43 €

1.394,80 €
670,55 €
335,28 €
664,76 €
456,05 €
456,05 €
772,22 €
925,31 €

10.131,28 €
4.870,64 €
2.435,32 €
4.828,53 €
3.312,59 €
3.312,59 €
5.609,08 €
6.721,13 €

6.400,28 €
3.076,96 €
1.538,48 €
3.050,35 €
2.092,68 €
2.092,68 €
3.543,45 €
4.245,97 €

16.531,56 €
7.947,60 €
3.973,80 €
7.878,89 €
5.405,27 €
5.405,27 €
9.152,54 €
10.967,10 €

482.629,72 €
231.122,38 €
115.561,20 €
229.124,28 €
157.189,51 €
157.189,51 €
266.163,01 €
297.053,29 €

707,27 €

5.137,35 €

3.245,44 €

8.382,79 €

230.155,52 €

682,33 €
848,54 €

4.956,18 €
6.163,45 €

3.130,99 €
3.893,67 €

8.087,17 €
10.057,11 €

221.328,73 €
297.070,18 €

755,43 €
676,48 €
627,51 €
636,44 €
553,74 €

5.487,19 €
4.913,72 €
4.557,99 €
4.622,89 €
4.022,15 €

3.466,45 €
3.104,17 €
2.879,44 €
2.920,44 €
2.540,93 €

8.953,64 €
8.017,89 €
7.437,43 €
7.543,33 €
6.563,08 €

245.716,35 €
206.483,70 €
194.763,45 €
211.179,76 €
186.015,60 €

585,15 €

4.250,34 €

2.685,09 €

6.935,42 €

210.248,91 €

493,27 €
0,00 €

3.582,93 €
3.180,04 €

2.263,47 €
2.008,94 €

5.846,40 €
5.188,98 €

152.397,62 €
128.094,88 €

503,37 €

3.656,30 €

2.309,81 €

5.966,12 €

180.518,86 €

429,92 €

3.122,75 €

1.972,75 €

5.095,50 €

126.995,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

‐79.632,69 €

312.315,35 €
1.509,90 €
1.442,66 €
1.619,57 €
1.608,74 €
1.391,88 €
1.394,81 €

126.682,01 €

‐18.477,31 €

‐28.426,47 €
60.000,00 €

438.997,36

438.997,36

277.330,00

716.327,36

18.612.558,37 €

DADES BASE
NÚMERO

REF. CADASTRALS

REFERÈNCIES

TAULA 5 ‐ INDEMNITZACIONS‐DRETS DE REALLOTJAMENT‐RECUPERACIÓ COSTOS OBRES I HONORARIS AVANÇATS
PROPIETARIS

ASSIGNACIÓ.

REALOTJAMENT

INDEMINTZ.
FINCA

Pol.

10
15
16, 17
39, 40
41
42
48
49
50, 51
52
53
54, 55,56
57
58
59
60
1
2
11

Parc.

REGISTRALS

2
58
1.176
2
72
887
2
73
186, 284
2
151
186, 284
2
158
213
2
159
1.126
2
70a, 70b
834
2
144
318
2
160
198, 358
2
161
213
2
162
966
2
163 88, 1310, 292
2
186
274
2
180
583
2
181
330
2 185a,185b
807
1
103
16
1 130a i 130b
2

59

1.305
258

12

2

60

741

18

2

74

519

19

2

152

539

37

2

75

423

7,8
9
13
47

2
2
2
2

57
208,366
56
277
69
17
55 277 ,366, 703

4

2

part 53

3,5
6
34

2
2
2

part 53
54
182

24
25
36
21

2
2
2
2

147
148
150
78

20
22

2
2

77
79

26
61
38

2
2
2

80
184
183

44

2

178

29

2

157

31
32
43
62
30
27
33

2
176
2
179
2
76
2
187
2 164a,146b
2
149
2
177

45

2

154, 155

28
23

2
2

156
146

46

2

153

14

2

71

63
35

2
1

104a, 104b

145

Cognoms i nom

Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA

720 Coll Vila, Margarita
Vila Bosch, Remedios
535,831 Vila Bosch, Remedios
608 Vila Bosch, Remedios
551 Johan Leonardus Voorthuijzen
Lourens Voorthuijzen
710 Tresvila, SL
303 Tresvila, SL
865 Reixach Gener, José M.
216 Aymà Darné, Marta
Culat Noguer, Maria
1.136 Aymà Darné, Marta
849 Aymà Darné, Javier
Sanchez Fernandez, M.Carmen
533 Aymà Darné, Javier
213 Serra Villadoniga, Josep
471 Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
1.124 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
476 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
129 Carreras Pinadell, Juan
812 Carreras Pinadell, Juan
348 Noguer Berti,Fernando
Coral Homes SLU
196 Gallardo Ruiz, Adrián
533 Aymà Darné, Javier
923 Peitavi Descamps, Jaime
Peitavi Rispau, Jordi
638 Rubio Villaraso, Maria
Puig Esteve, Angel
Almohalla Vilaraso, Francisco
Almohalla, Michel
557 Lopez Garcia, Josefa
594 Almoedo Siero, Carlos
Lopez Bassons, M.Carmen
692 Fernandez Fernandez, Florencio
Serra Costa, Teresa
291 Torres López, Francisco
Torres López, Nicolau
Bassons Juarez, M. Carmen
1.110 Domínguez Bollo, Miguel Angel
Domínguez Bollo, David
Domínguez Bollo, Oscar
AJUNTAMENT PONT DE MOLINS

a cada parcela

previsió drets

‐73.027,13 €
‐5.946,80 €
‐6.026,20 €
‐5.943,92 €
‐5.988,47 €
‐5.975,97 €
‐5.975,96 €

RECUPERACIÓ

RECUPERACIÓ

TOTAL

COST OBRA

HONORARIS

RECUPERACIÓ

avançada

avançats

‐215.552,74 €
‐17.553,04 €
‐17.787,43 €
‐17.544,55 €
‐17.676,04 €
‐17.639,15 €
‐17.639,13 €

COMPTE DE
liquidació
Provisional

‐209.465,11 €
‐17.057,31 €
‐17.285,08 €
‐17.049,06 €
‐17.176,83 €
‐17.140,99 €
‐17.140,97 €

‐498.044,98 €
‐40.557,15 €
‐41.098,71 €
‐40.537,53 €
‐40.841,34 €
‐40.756,11 €
‐40.756,07 €

4.639.410,23 €
377.799,70 €
382.844,53 €
377.616,99 €
380.447,05 €
379.653,12 €
379.652,67 €

‐21.329,85 €
‐20.379,97 €
‐22.879,22 €
‐22.726,17 €
‐19.662,68 €
‐19.704,11 €

‐22.227,17 €
‐21.237,32 €
‐23.841,71 €
‐23.682,22 €
‐20.489,86 €
‐20.533,03 €

417.166,65 €
398.589,01 €
447.468,93 €
444.475,60 €
384.560,35 €
385.370,58 €

‐2.315,72 €
‐2.783,78 €
‐2.376,22 €
‐2.381,17 €
‐665,79 €
‐168.333,52 €

‐2.315,72 €
‐2.783,78 €
‐2.376,22 €
‐2.381,17 €
‐665,79 €
‐168.333,52 €

430.636,76 €
517.677,84 €
441.887,96 €
442.807,29 €
123.812,25 €
442.596,77 €

‐79.754,63 €

‐79.754,63 €

209.697,64 €

0,00 €
‐3.840,00 €

‐3.840,00 €

554.519,14 €
516.347,43 €

‐431.280,41 €

‐431.280,41 €

‐649.805,59 €
‐14.944,83 €

‐649.805,59 €

‐897,31 €
‐857,35 €
‐962,49 €
‐956,05 €
‐827,18 €
‐828,92 €

‐24.719,55 €

230.155,52 €

‐5.967,00 €
0,00 €

‐5.967,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

‐30.000,00 €

‐48.538,50 €

‐14.315,50 €

195.933,41 €

‐1.728,00 €
‐86.813,25 €

150.669,62 €
41.281,63 €

‐48.538,50 €

131.980,36 €

‐577,13 €
‐78.927,00 €

215.361,73 €
297.070,18 €
245.716,35 €
206.483,70 €
194.763,45 €
211.179,76 €
186.015,60 €

‐14.315,50 €

‐1.728,00 €
‐56.813,25 €

51.349,31 €
231.122,38 €
115.561,20 €
229.124,28 €
157.189,51 €
157.189,51 €
‐383.642,58 €
297.053,29 €

126.995,85 €
‐30.000,00 €

‐108.927,00 €

‐188.559,69 €

‐18.477,31 €

‐28.426,47 €
‐1.704.281,34

‐60.000,00

‐321.392,09

‐438.997,36

‐2.484.429,28 €

16.128.129,08 €

DADES BASE
NÚMERO
FINCA

10
15
16, 17
39, 40
41
42
48
49
50, 51
52
53
54, 55,56
57
58
59
60
1
2

REF. CADASTRALS

REFERÈNCIES

Pol.

REGISTRALS

Parc.

2
58
1.176
2
72
887
2
73
186, 284
2
151
186, 284
2
158
213
2
159
1.126
2 70a, 70b
834
2
144
318
2
160
198, 358
2
161
213
2
162
966
2
163 88, 1310, 292
2
186
274
2
180
583
2
181
330
2 185a,185b
807
1
103
16
1 130a i 130b

1.305

11

2

59

258

12

2

18

2

19

2

60

741

74

519

152

539

37

2

75

423

7,8
9
13
47

2
2
2
2

57
208,366
56
277
69
17
55 277 ,366, 703

TAULA 1 ‐ ADJUDICACIÓ FINQUES
PROPIETARIS

PERCENTATGE

SUPERFICIE

PERCENTATGE

COEFICIENT

Cognoms i nom

DRETS

APORTADA

PROPIETAT

art.113 POUM

Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Transportes Calsina y Carré, SL
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Casellas Batlle, Antonio
Mesquida Paltre, Montserrat
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA
Nova Ruixat, SA

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100%
100%
100%
100%

p% ADJUDICACIÓ
QUE CORRESPON

51.753,95 m2
6.037,77 m2
10.089,27 m2
10953,94 m2
4.019,47 m2
3.968,66 m2
18.534,65 m2
7.426,68 m2
9.751,41 m2
4.307,19 m2
861,03 m2
47.466,83 m2
6.338,48 m2
6.366,72 m2
7.609,80 m2
7.443,50 m2
34.833,71 m2

10,775%
1,257%
2,101%
2,281%
0,837%
0,826%
3,859%
1,546%
2,030%
0,897%
0,179%
9,883%
1,320%
1,326%
1,584%
1,550%
7,252%

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90

9,776%
1,141%
1,906%
2,069%
0,759%
0,750%
3,501%
1,403%
1,842%
0,814%
0,163%
8,966%
1,197%
1,203%
1,437%
1,406%
5,922%

3.402,38 m2

0,708%

0,90

0,578%

4.098,04 m2

0,853%

1,00

0,774%

10.144,64 m2

2,112%

1,00

1,916%

3.561,32 m2

0,741%

1,00

0,673%

4.867,08 m2

1,013%

1,00

0,919%

16.504,54 m2

3,436%

1,00

3,118%

16.910,32 m2
5.960,47 m2
22.583,88 m2
4.784,62 m2

3,521%
1,241%
4,702%
0,996%

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

3,194%
1,126%
4,266%
0,904%

OCUPACIÓ/ÚS

SUPERFICIE

PERCENTATGE

% ADJUDICACIÓ

APORTADA

PROPIETAT

QUE CORRESPON

202.929,35 m2

77.411,71 m2

50.239,29 m2
4

2

part 53

3,5
6
34

2
2
2

part 53
54
182

24
25
36
21

2
2
2
2

147
148
150
78

20
22

2
2

77
79

26
61
38

2
2
2

80
184
183

44

2

178

29

2

157

31
32
43
62
30
27
33

2
176
2
179
2
76
2
187
2 164a,146b
2
149
2
177

45

2

154, 155

28
23

2
2

156
146

46

2

153

14

2

71

63
35

2
1

145
104a, 104b

720 Coll Vila, Margarita
Vila Bosch, Remedios
535,831 Vila Bosch, Remedios
608 Vila Bosch, Remedios
551 Johan Leonardus Voorthuijzen
Lourens Voorthuijzen
710 Tresvila, SL
303 Tresvila, SL
865 Reixach Gener, José M.
216 Aymà Darné, Marta
Culat Noguer, Maria
1.136 Aymà Darné, Marta
849 Aymà Darné, Javier
Sanchez Fernandez, M.Carmen
533 Aymà Darné, Javier
213 Serra Villadoniga, Josep
471 Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
1.124 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
476 Rodà Calvo, Joan
Roda Muntalat, Jaime
Calvo Caixas Alba Gloria
129 Carreras Pinadell, Juan
812 Carreras Pinadell, Juan
348 Noguer Berti,Fernando
Coral Homes SLU
196 Gallardo Ruiz, Adrián
533 Aymà Darné, Javier
923 Peitavi Descamps, Jaime
Peitavi Rispau, Jordi
638 Rubio Villaraso, Maria
Puig Esteve, Angel
Almohalla Vilaraso, Francisco
Almohalla, Michel
557 Lopez Garcia, Josefa
594 Almoedo Siero, Carlos
Lopez Bassons, M.Carmen
692 Fernandez Fernandez, Florencio
Serra Costa, Teresa
291 Torres López, Francisco
Torres López, Nicolau
Bassons Juarez, M. Carmen
1.110 Domínguez Bollo, Miguel Angel
Domínguez Bollo, David
Domínguez Bollo, Oscar
AJUNTAMENT PONT DE MOLINS

50,00%
50,00%
100,00%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
66,67%
33,33%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
50%
10%
45%
45%
10%
45%
45%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
100,00%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
33,33%
33,33%
33,33%

6.562,00 m2

1,366%

1,00

1,240%

10.751,01 m2
5.816,26 m2
11.829,64 m2

2,238%
1,211%
2,463%

1,00
1,00
1,00

2,031%
1,099%
2,235%

5.197,40 m2
6.497,02 m2
10.024,71 m2
7.254,21 m2

1,082%
1,353%
2,087%
1,510%

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

0,982%
1,227%
1,894%
1,370%

4.794,33 m2
6.578,25 m2

0,998%
1,370%

1,00
1,00

0,906%
1,243%

5.569,35 m2
7.078,71 m2
5.353,25 m2

1,160%
1,474%
1,115%

1,00
1,00
1,00

1,052%
1,337%
1,011%

2.259,46 m2

0,470%

1,00

0,427%

2.918,16 m2

0,608%

1,00

0,551%

2.407,04
3.627,53
5.719,87
5.373,08
4.924,30
4.741,75
4.083,36

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

0,501%
0,755%
1,191%
1,119%
1,025%
0,987%
0,850%

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

0,455%
0,685%
1,080%
1,015%
0,930%
0,896%
0,771%

4.061,67 m2

0,846%

1,00

0,767%

3.883,88 m2
3.571,74 m2

0,809%
0,744%

1,00
1,00

0,734%
0,675%

3.500,40 m2

0,729%

1,00

0,661%

3.492,98 m2

0,727%

1,00

0,660%

1.474,79 m2
380,22 m2

0,307%
0,079%

1,00
0,90

0,279%
0,065%

0,00 m2

0,000%

480.306,72 m2

100,000%

42,250%

16,117%

10,460%

38,333%

13,901%

A

TAULA 2 ‐ COSTOS URBANITZACIÓ

ADJUDICACIÓ
Unitats de Valor

PARCEL∙LES
ADJUDICADES
%

Parc

Zona

repartiment
Sup

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

P21N
P22N
P23N
P24N
P6
P7
P8

Z‐I
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II

104.629,89
5.006,06
5.072,91
5.003,64
5.041,14
5.030,62
5.030,62

100%
100%
100%
100%
100%
100%

P20
P19
P18
P17
P16
P15

Z‐III
Z‐III
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II

5.276,10
5.041,14
5.853,53
5.814,37
5.030,59
5.041,19

UV

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

SUMA UV

10.957.364,03 uv

10.807.046,28
m2
m2
m2
m2
m2
m2

643.416,18
614.762,99
690.152,84
685.536,08
593.125,91
594.375,58

Z‐III
Z‐III
Z‐III
Z‐III
Z‐II
Z‐IIII

5.070,749 m2
6.095,658 m2
5.030,625 m2
5.041,091 m2
1.457,890 m2
7.350,019 m2

597.860,58
718.701,24
613.480,81
614.757,13
171.890,72
846.533,05

3.973.459,78 uv

9,490%

2.712.718,44 uv

3.821.369,58
100% P11N
100% P12N
100%
P13
100%
P14
30,00% P10N
20,8963100%
P2
79,1036900%

23.129,27 m2

4,816%

4,369%

1.248.887,02 uv

11.829,64 m2

2,463%

2,235%

638.752,71 uv

11.694,42 m2
10.024,71 m2

2,435%
2,087%

2,209%
1,894%

631.451,37 uv
541.293,79 uv

1,510%
0,998%

1,370%
0,906%

391.698,00 uv
258.874,43 uv

6.578,25 m2
5.569,35 m2
7.078,71 m2

1,370%
1,160%
1,474%

1,243%
1,052%
1,337%

355.198,89 uv
300.722,37 uv
382.221,71 uv

100%
P4
19,9872361% P26N
9,9936183%
19,8144420%
13,5935944%
13,5935944%
23,0175148%
100% P27N

Z‐II
Z‐II

7.254,21 m2
4.794,33 m2

5.353,25 m2

1,115%

1,011%

289.053,85 uv

100% P28Na

Z‐II

100% P28Nb
100% P33N

Z‐II
Z‐II

100% P3Na
100% P29N
100% P35N
100% P3Nb
100% P31N

Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II
Z‐II

5.177,62 m2

1,078%

0,978%

279.570,54 uv

6.034,57 m2
5.719,87 m2
5.373,08 m2
4.924,30 m2
4.741,75 m2

1,256%
1,191%
1,119%
1,025%
0,987%

1,140%
1,080%
1,015%
0,930%
0,896%

325.842,37 uv
308.849,84 uv
290.124,59 uv
265.892,28 uv
256.035,32 uv

4.083,36 m2

0,850%

0,771%

220.484,92 uv

4.061,67 m2
3.883,88 m2

0,846%
0,809%

0,767%
0,734%

219.313,75 uv
209.713,81 uv

0,744%

0,675%

192.859,51 uv

3.500,40 m2

0,729%

0,661%

189.007,44 uv

0,727%
0,307%

0,660%
0,279%

188.606,79 uv
79.632,69 uv

10,000%

380,22 m2
0,00 m2

0,079%
0,000%

0,065%
10,000%

18.477,31 uv
2.858.456,39 uv

100,000%

480.306,72 m2

100,000%

100,000%

28.584.563,93 UV

2.716.690,49

‐150.317,75

‐152.090,21

excés/defecte

PARTICIPACIÓ

Base

IVA

REPERCUSIÓ COSTOS ESTACIÓ DEPURADORA
Total

Base

IVA

TAULA 3 ‐ INDEMNITZACIONS

COSTOS OBRA ROTONDA AVANÇADA
Total

Base

IVA

TOTAL COSTOS URBANITZACIÓ
Total

Base

IVA

INDEMNITZACIONS
A PERCEBRE
Total

‐100.815,81
‐8.209,70
‐8.319,33
‐8.205,73
‐8.267,23
‐8.249,98
‐8.249,97

28,143083%
2,291767%
2,322370%
2,290659%
2,307826%
2,303010%
2,303008%

4.144.718,70 €
337.515,63 €
342.022,54 €
337.352,40 €
339.880,70 €
339.171,43 €
339.171,03 €

870.390,93 €
70.878,28 €
71.824,73 €
70.844,00 €
71.374,95 €
71.226,00 €
71.225,92 €

5.015.109,63 €
408.393,91 €
413.847,28 €
408.196,41 €
411.255,65 €
410.397,43 €
410.396,94 €

239.464,52 €
19.500,24 €
19.760,63 €
19.490,81 €
19.636,89 €
19.595,91 €
19.595,88 €

50.287,55 €
4.095,05 €
4.149,73 €
4.093,07 €
4.123,75 €
4.115,14 €
4.115,14 €

289.752,07 €
23.595,29 €
23.910,37 €
23.583,88 €
23.760,63 €
23.711,05 €
23.711,02 €

155.844,81 €
12.690,86 €
12.860,33 €
12.684,73 €
12.779,79 €
12.753,12 €
12.753,11 €

24.935,17 €
2.030,54 €
2.057,65 €
2.029,56 €
2.044,77 €
2.040,50 €
2.040,50 €

180.779,98 €
14.721,40 €
14.917,98 €
14.714,28 €
14.824,56 €
14.793,62 €
14.793,61 €

4.540.028,03 €
369.706,73 €
374.643,50 €
369.527,94 €
372.297,38 €
371.520,46 €
371.520,02 €

945.613,65 €
77.003,87 €
78.032,12 €
76.966,63 €
77.543,46 €
77.381,64 €
77.381,55 €

5.485.641,68 €
446.710,61 €
452.675,62 €
446.494,57 €
449.840,84 €
448.902,10 €
448.901,57 €

‐25.607,91
‐24.467,52
‐27.468,03
‐27.284,28
‐23.606,36
‐23.656,10

2,498264%
2,387009%
2,679733%
2,661807%
2,302996%
2,307848%

367.927,00 €
351.542,15 €
394.652,60 €
392.012,58 €
339.169,34 €
339.883,94 €

77.264,67 €
73.823,85 €
82.877,05 €
82.322,64 €
71.225,56 €
71.375,63 €

445.191,68 €
425.366,00 €
477.529,65 €
474.335,22 €
410.394,90 €
411.259,57 €

21.257,28 €
20.310,64 €
22.801,38 €
22.648,85 €
19.595,79 €
19.637,07 €

4.464,03 €
4.265,23 €
4.788,29 €
4.756,26 €
4.115,12 €
4.123,79 €

25.721,31 €
24.575,87 €
27.589,67 €
27.405,11 €
23.710,90 €
23.760,86 €

13.834,36 €
13.218,27 €
14.839,26 €
14.739,99 €
12.753,04 €
12.779,91 €

2.213,50 €
2.114,92 €
2.374,28 €
2.358,40 €
2.040,49 €
2.044,79 €

16.047,85 €
15.333,20 €
17.213,54 €
17.098,39 €
14.793,53 €
14.824,70 €

403.018,64 €
385.071,05 €
432.293,24 €
429.401,42 €
371.518,17 €
372.300,93 €

83.942,20 €
80.204,01 €
90.039,62 €
89.437,30 €
77.381,16 €
77.544,20 €

486.960,84 €
465.275,06 €
522.332,85 €
518.838,72 €
448.899,34 €
449.845,13 €

874,13
1.050,81
896,97
898,83
251,32
‐865,53

2,321380%
2,790581%
2,382030%
2,386986%
0,667419%
3,286928%

341.876,78 €
410.977,54 €
350.808,96 €
351.538,80 €
98.292,90 €
484.076,06 €

71.794,12 €
86.305,28 €
73.669,88 €
73.823,15 €
20.641,51 €
101.655,97 €

413.670,90 €
497.282,82 €
424.478,84 €
425.361,95 €
118.934,40 €
585.732,03 €

19.752,21 €
23.744,56 €
20.268,27 €
20.310,44 €
5.678,95 €
27.967,89 €

4.147,96 €
4.986,36 €
4.256,34 €
4.265,19 €
1.192,58 €
5.873,26 €

23.900,18 €
28.730,92 €
24.524,61 €
24.575,63 €
6.871,53 €
33.841,15 €

12.854,85 €
15.453,09 €
13.190,70 €
13.218,15 €
3.695,89 €
18.201,66 €

2.056,78 €
2.472,49 €
2.110,51 €
2.114,90 €
591,34 €
2.912,26 €

14.911,62 €
17.925,59 €
15.301,22 €
15.333,05 €
4.287,24 €
21.113,92 €

374.483,84 €
450.175,19 €
384.267,94 €
385.067,39 €
107.667,74 €
530.245,61 €

77.998,86 €
93.764,14 €
80.036,73 €
80.203,24 €
22.425,43 €
110.441,49 €

452.482,70 €
543.939,33 €
464.304,67 €
465.270,63 €
130.093,17 €
640.687,10 €

‐1,37%

0,15%

indemnitzacions

42.577,44 €
40.681,35 €
45.670,20 €
45.364,69 €
39.249,53 €
39.332,23 €

41.680,13 €
39.823,99 €
44.707,71 €
44.408,63 €
38.422,36 €
38.503,31 €

1.509,90 €
1.442,66 €
1.619,57 €
1.608,74 €
1.391,88 €
1.394,81 €

39.562,84 €
47.559,36 €
40.596,50 €
40.680,96 €
11.374,70 €
56.018,50 €

37.247,12 €
44.775,58 €
38.220,28 €
38.299,79 €
10.708,91 €

1.402,99 €
1.686,57 €
1.439,65 €
1.442,64 €
403,37 €
1.986,55 €

‐5.329,30

‐10.522,68

401.078,36

1.247.611,41

‐1.275,61

‐0,10%

‐410,08

1,557312%

229.350,09 €

48.163,52 €

277.513,61 €

13.250,89 €

2.782,69 €

16.033,58 €

8.623,75 €

1.379,80 €

10.003,55 €

251.224,73 €

52.326,01 €

303.550,74 €

‐248.088,15

26.540,97 €

692.672,33

53.919,62

8,44%

53.919,62

100%

692.672,33
668.505,11

2,689516%
2,595679%

396.093,33 €
382.273,70 €

83.179,60 €
80.277,48 €

479.272,93 €
462.551,18 €

22.884,62 €
22.086,18 €

4.805,77 €
4.638,10 €

27.690,39 €
26.724,27 €

14.893,43 €
14.373,80 €

2.382,95 €
2.299,81 €

17.276,38 €
16.673,61 €

433.871,38 €
418.733,68 €

90.368,32 €
87.215,38 €

524.239,69 €
505.949,06 €

0,00
‐3.840,00

45.836,92 €
44.237,68 €

668.505,11
594.368,74

37.053,74
53.074,95

5,87%
9,81%

2,307822%
1,109492%
0,554746%
1,099901%
0,754581%
0,754581%
1,277703%
1,531018%

339.880,03 €
163.398,36 €
81.699,18 €
161.985,75 €
111.129,48 €
111.129,48 €
188.171,30 €
225.477,78 €

71.374,81 €
34.313,66 €
17.156,83 €
34.017,01 €
23.337,19 €
23.337,19 €
39.515,97 €
47.350,33 €

411.254,83 €
197.712,02 €
98.856,01 €
196.002,76 €
134.466,67 €
134.466,67 €
227.687,28 €
272.828,12 €

19.636,85 €
9.440,47 €
4.720,24 €
9.358,86 €
6.420,60 €
6.420,60 €
10.871,75 €
13.027,16 €

4.123,74 €
1.982,50 €
991,25 €
1.965,36 €
1.348,33 €
1.348,33 €
2.283,07 €
2.735,70 €

23.760,58 €
11.422,97 €
5.711,49 €
11.324,22 €
7.768,92 €
7.768,92 €
13.154,82 €
15.762,87 €

12.779,77 €
6.143,91 €
3.071,96 €
6.090,80 €
4.178,56 €
4.178,56 €
7.075,39 €
8.478,15 €

2.044,76 €
983,03 €
491,51 €
974,53 €
668,57 €
668,57 €
1.132,06 €
1.356,50 €

14.824,53 €
7.126,94 €
3.563,47 €
7.065,32 €
4.847,13 €
4.847,13 €
8.207,46 €
9.834,65 €

372.296,64 €
178.982,75 €
89.491,38 €
177.435,40 €
121.728,63 €
121.728,63 €
206.118,45 €
246.983,10 €

77.543,31 €
37.279,18 €
18.639,59 €
36.956,90 €
25.354,08 €
25.354,08 €
42.931,10 €
51.442,54 €

449.839,95 €
216.261,93 €
108.130,97 €
214.392,30 €
147.082,72 €
147.082,72 €
249.049,55 €
298.425,64 €

‐431.280,41

‐649.805,59
‐14.944,83

39.331,78 €
18.908,87 €
9.454,44 €
18.745,40 €
12.860,18 €
12.860,18 €
21.775,66 €
26.092,86 €

1,170246%

172.345,78 €

36.192,61 €

208.538,39 €

9.957,42 €

2.091,06 €

12.048,48 €

6.480,34 €

1.036,85 €

7.517,20 €

188.783,54 €

39.320,53 €

228.104,06 €

‐24.719,55

19.944,29 €

Z‐II

5.041,133 m2
2.423,540 m2
1.211,770 m2
2.402,588 m2
1.648,283 m2
1.648,283 m2
2.790,975 m2
3.344,308 m2

594.368,74
285.744,59
142.872,30
283.274,26
194.338,83
194.338,83
329.066,52
394.306,62

1.429.635,33
394.306,62

123.141,65
12.084,92

9,43%
3,16%

2.556,249

301.391,47

301.391,47

12.337,63

4,27%

12.337,63

290.762,80
361.589,26
321.915,46
288.271,96
267.402,16
271.209,75
235.966,06

2.114,887 m2

Z‐II
Z‐II

1.782,801 m2
1.582,326 m2

210.199,01
186.562,25

100% P25Na

Z‐II

1.819,307 m2

214.503,21

1.553,822 m2

183.201,52

Z‐II

11.192,26

4,00%

11.192,26

35.746,89
13.065,61
‐1.852,62
1.509,88
15.174,43

10,97%
4,23%
‐0,64%
0,57%
5,93%

35.746,89
13.065,61
‐1.852,62
1.509,88
15.174,43

235.966,06

15.481,14

7,02%

15.481,14

249.353,21
210.199,01

30.039,46
485,20

13,70%
0,23%

30.039,46
485,20

249.353,21

100% P25Ne
100% P25Nc

P34N

290.762,80
361.589,26
321.915,46
288.271,96
267.402,16
271.209,75

186.562,25

‐6.297,26

‐3,27%

‐6.297,26

214.503,21

25.495,77

13,49%

25.495,77

183.201,52
< 15% →indemnització metal.lic

< 15% →indemnització metal.lic
100%
P1 Z‐III
100%
P5 Z‐II
100% P25Nd Z‐II
100% P32N Z‐II

‐5.405,27
‐79.632,69 ‐

‐2,87%

‐18.477,31 ‐
10.125,051 m2
5.030,610 m2
2.249,053 m2
6.832,559 m2

1166145,326
593.128,04
265.171,90
805.584,67

285.299,728 m2

28.584.563,93

2.830.029,93

‐28.426,47

28.584.563,93

0,00

‐0,99%

PREVISIO
HONORARIS

TAULA 5 ‐ INDEMNITZACIONS‐DRETS DE REALLOTJAMENT‐RECUPERACIÓ COSTOS OBRES I HONORARIS AVANÇATS

SUMA
HONORARIS
total previst

COMPTE DE
liquidació provisional

ASSIGNACIÓ.
INDEMINTZ.

REALOTJAMENT

Costos

a cada parcela

previsió drets

RECUPERACIÓ
COST OBRA

RECUPERACIÓ
HONORARIS

avançada

avançats

‐215.552,74 €
‐17.553,04 €
‐17.787,43 €
‐17.544,55 €
‐17.676,04 €
‐17.639,15 €
‐17.639,13 €

‐209.465,11 €
‐17.057,31 €
‐17.285,08 €
‐17.049,06 €
‐17.176,83 €
‐17.140,99 €
‐17.140,97 €

‐498.044,98 €
‐40.557,15 €
‐41.098,71 €
‐40.537,53 €
‐40.841,34 €
‐40.756,11 €
‐40.756,07 €

4.639.410,23 €
377.799,70 €
382.844,53 €
377.616,99 €
380.447,05 €
379.653,12 €
379.652,67 €

‐21.329,85 €
‐20.379,97 €
‐22.879,22 €
‐22.726,17 €
‐19.662,68 €
‐19.704,11 €

‐22.227,17 €
‐21.237,32 €
‐23.841,71 €
‐23.682,22 €
‐20.489,86 €
‐20.533,03 €

417.166,65 €
398.589,01 €
447.468,93 €
444.475,60 €
384.560,35 €
385.370,58 €

‐2.315,72 €
‐2.783,78 €
‐2.376,22 €
‐2.381,17 €
‐665,79 €
‐168.333,52 €

‐2.315,72 €
‐2.783,78 €
‐2.376,22 €
‐2.381,17 €
‐665,79 €
‐168.333,52 €

430.636,76 €
517.677,84 €
441.887,96 €
442.807,29 €
123.812,25 €
442.596,77 €

avançats

de futur

123.547,39 €
10.060,80 €
10.195,14 €
10.055,93 €
10.131,30 €
10.110,15 €
10.110,14 €

78.049,21 €
6.355,76 €
6.440,63 €
6.352,68 €
6.400,29 €
6.386,94 €
6.386,93 €

201.596,61 €
16.416,56 €
16.635,77 €
16.408,62 €
16.531,59 €
16.497,09 €
16.497,07 €

5.137.455,21 €
418.356,84 €
423.943,25 €
418.154,52 €
421.288,39 €
420.409,24 €
420.408,74 €

‐73.027,13 €
‐5.946,80 €
‐6.026,20 €
‐5.943,92 €
‐5.988,47 €
‐5.975,97 €
‐5.975,96 €

10.967,31 €
10.478,91 €
11.763,96 €
11.685,26 €
10.110,09 €
10.131,39 €

6.928,43 €
6.619,89 €
7.431,70 €
7.381,99 €
6.386,90 €
6.400,36 €

17.895,75 €
17.098,80 €
19.195,66 €
19.067,25 €
16.496,99 €
16.531,75 €

439.393,82 €
419.826,33 €
471.310,64 €
468.157,82 €
405.050,21 €
405.903,62 €

‐897,31 €
‐857,35 €
‐962,49 €
‐956,05 €
‐827,18 €
‐828,92 €

10.190,80 €
12.250,58 €
10.457,05 €
10.478,81 €
2.929,95 €
14.429,53 €

6.437,88 €
7.739,12 €
6.606,08 €
6.619,83 €
1.850,95 €
9.115,64 €

16.628,68 €
19.989,70 €
17.063,14 €
17.098,63 €
4.780,91 €
23.545,17 €

432.952,48 €
520.461,62 €
444.264,18 €
445.188,45 €
124.478,04 €
610.930,29 €

‐112.315,01 €

‐53.213,66 €
45.836,92 €
40.397,68 €
‐391.948,63 €
18.908,87 €
9.454,44 €
18.745,40 €
12.860,18 €
12.860,18 €
‐628.029,93 €
11.148,03 €
‐4.775,26 €

6.836,56 €

4.318,89 €

11.155,45 €

289.452,28 €

‐79.754,63 €

‐79.754,63 €

209.697,64 €

7.458,83 €
7.198,60 €

19.265,74 €
18.593,56 €

554.519,14 €
520.187,43 €

0,00 €
‐3.840,00 €

‐3.840,00 €

554.519,14 €
516.347,43 €

1.394,80 €
670,55 €
335,28 €
664,76 €
456,05 €
456,05 €
772,22 €
925,31 €

10.131,28 €
4.870,64 €
2.435,32 €
4.828,53 €
3.312,59 €
3.312,59 €
5.609,08 €
6.721,13 €

6.400,28 €
3.076,96 €
1.538,48 €
3.050,35 €
2.092,68 €
2.092,68 €
3.543,45 €
4.245,97 €

16.531,56 €
7.947,60 €
3.973,80 €
7.878,89 €
5.405,27 €
5.405,27 €
9.152,54 €
10.967,10 €

482.629,72 €
231.122,38 €
115.561,20 €
229.124,28 €
157.189,51 €
157.189,51 €
266.163,01 €
297.053,29 €

‐431.280,41 €

‐431.280,41 €

‐649.805,59 €
‐14.944,83 €

‐649.805,59 €

707,27 €

5.137,35 €

3.245,44 €

8.382,79 €

230.155,52 €

‐24.719,55 €

166.267,94 €
206.768,90 €

34.916,27 €
43.421,47 €

201.184,21 €
250.190,37 €

9.606,27 €
11.946,24 €

2.017,32 €
2.508,71 €

11.623,58 €
14.454,95 €

6.251,81 €
7.774,68 €

1.000,29 €
1.243,95 €

7.252,10 €
9.018,63 €

182.126,02 €
226.489,82 €

37.933,87 €
47.174,13 €

220.059,90 €
273.663,95 €

‐5.967,00
0,00

19.240,95 €
23.927,82 €

13.273,95 €
23.927,82 €

682,33 €
848,54 €

4.956,18 €
6.163,45 €

3.130,99 €
3.893,67 €

8.087,17 €
10.057,11 €

221.328,73 €
297.070,18 € A

‐5.967,00 €
0,00 €

38.657,24 €
34.617,16 €
32.111,01 €
32.568,24 €
28.336,00 €

222.739,32 €
199.460,76 €
185.020,55 €
187.655,09 €
163.269,33 €

10.635,49 €
9.523,97 €
8.834,47 €
8.960,27 €
7.795,88 €

2.233,45 €
2.000,03 €
1.855,24 €
1.881,66 €
1.637,14 €

12.868,95 €
11.524,01 €
10.689,71 €
10.841,93 €
9.433,02 €

6.921,64 €
6.198,25 €
5.749,52 €
5.831,39 €
5.073,60 €

1.107,46 €
991,72 €
919,92 €
933,02 €
811,78 €

8.029,10 €
7.189,97 €
6.669,45 €
6.764,42 €
5.885,38 €

201.639,21 €
180.565,83 €
167.493,55 €
169.878,52 €
147.802,82 €

41.998,15 €
37.608,91 €
34.886,17 €
35.382,92 €
30.784,91 €

243.637,36 €
218.174,74 €
202.379,72 €
205.261,43 €
178.587,73 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.302,44 €
19.076,12 €
17.695,08 €
17.947,04 €
15.614,83 €

21.302,44 €
19.076,12 €
17.695,08 €
17.947,04 €
15.614,83 €

755,43 €
676,48 €
627,51 €
636,44 €
553,74 €

5.487,19 €
4.913,72 €
4.557,99 €
4.622,89 €
4.022,15 €

3.466,45 €
3.104,17 €
2.879,44 €
2.920,44 €
2.540,93 €

8.953,64 €
8.017,89 €
7.437,43 €
7.543,33 €
6.563,08 €

245.716,35 €
206.483,70 €
194.763,45 €
211.179,76 €
186.015,60 € A

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,968192%

142.588,55 €

29.943,60 €

172.532,15 €

8.238,17 €

1.730,02 €

9.968,19 €

5.361,45 €

857,83 €

6.219,28 €

156.188,17 €

32.531,44 €

188.719,61 €

‐14.315,50

16.500,71 €

2.185,21 €

0,816163%
0,724386%

120.198,86 €
106.682,57 €

25.241,76 €
22.403,34 €

145.440,62 €
129.085,91 €

6.944,59 €
6.163,67 €

1.458,36 €
1.294,37 €

8.402,95 €
7.458,04 €

4.519,58 €
4.011,35 €

723,13 €
641,82 €

5.242,71 €
4.653,17 €

131.663,03 €
116.857,59 €

27.423,26 €
24.339,53 €

159.086,28 €
141.197,12 €

‐1.728,00
‐56.813,25

13.909,72 €
12.345,58 €

12.181,72 €

0,832876%

122.660,15 €

25.758,63 €

148.418,78 €

7.086,79 €

1.488,23 €

8.575,02 €

4.612,12 €

737,94 €

5.350,06 €

134.359,06 €

27.984,80 €

162.343,86 €

‐48.538,50

14.194,54 €

0,711337%

104.760,79 €

21.999,77 €

126.760,55 €

6.052,64 €

1.271,05 €

7.323,69 €

3.939,09 €

630,25 €

4.569,35 €

114.752,52 €

23.901,07 €

138.653,59 €

‐577,13

12.123,18 €

0,00 €

‐28.426,47

585,15 €

4.250,34 €

2.685,09 €

6.935,42 €

210.248,91 € A

‐14.315,50 €

‐44.467,67 €

493,27 €
0,00 €

3.582,93 €
3.180,04 €

2.263,47 €
2.008,94 €

5.846,40 €
5.188,98 €

152.397,62 € A
128.094,88 € A

‐1.728,00 €
‐56.813,25 €

‐34.343,96 €

503,37 €

3.656,30 €

2.309,81 €

5.966,12 €

180.518,86 € A

‐48.538,50 €

429,92 €

3.122,75 €

1.972,75 €

5.095,50 €

126.995,85 € A

‐577,13 €

0,00 €

0,00 €

11.546,05 €

‐78.927,00

‐78.927,00 €

0,00 €

14.727.308,51

‐79.632,69 €

‐78.927,00 €

‐5.967,00 €

17.820.043,30

850.882,31

178.685,29

1.029.567,60

553.758,85

88.601,42

642.360,27

16.131.949,67

3.360.021,49

19.491.971,16

‐1.704.281,34

1.704.281,34

1.348.021,13

‐1.348.021,13

60.000,00 €

438.997,36

438.997,36

277.330,00

716.327,36

18.612.558,37 €

215.361,73 €
297.070,18 €
245.716,35 €
206.483,70 €
194.763,45 €
211.179,76 €
186.015,60 €

‐30.000,00 €

‐14.315,50 €

195.933,41 €

‐1.728,00 €
‐86.813,25 €

150.669,62 €
41.281,63 €

‐48.538,50 €

131.980,36 €

‐108.927,00 €

‐188.559,69 €

126.995,85 €
‐30.000,00 €

‐18.477,31 €

‐28.426,47 €
3.092.734,79

51.349,31 €
231.122,38 €
115.561,20 €
229.124,28 €
157.189,51 €
157.189,51 €
‐383.642,58 €
297.053,29 €
230.155,52 €

‐18.477,31 €

0,00 €
100,000000%

Provisional

11.806,90 €
11.394,96 €

184.082,08 €
164.843,60 €
152.909,55 €
155.086,85 €
134.933,33 €

‐18.477,31

COMPTE DE
liquidació

941,20 €

1,128977%
1,403983%

0,00 €

TOTAL
RECUPERACIÓ

1.625,48 €
1.568,77 €

1,249937%
1,119306%
1,038272%
1,053056%
0,916212%

‐5.405,27
‐79.632,69

0,00

avançats

REPARTIMENT
D'HONORARIS

126.682,01 €

5.874,894 m2
5.669,920 m2

37.053,74
53.074,95
24.612,61
12.306,31
24.399,83
16.739,38
16.739,38
28.344,15
12.084,92

DESPESES
HONORARIS

312.315,35 €

3.401,742 m2

m2
m2
m2
m2
m2

Repartiment costos

17.009,06 €
1.385,09 €
1.403,59 €
1.384,42 €
1.394,80 €
1.391,89 €
1.391,89 €

Z‐II

2.466,102
3.066,816 m2

cobren

406.610,19 €
33.111,36 €
33.553,51 €
33.095,35 €
33.343,39 €
33.273,80 €
33.273,76 €

Z‐II
Z‐II

2.730,323
2.444,976
2.267,969
2.300,263
2.001,344

paguen

REALOTJAMENT

479.637,32 €
39.058,16 €
39.579,71 €
39.039,27 €
39.331,85 €
39.249,77 €
39.249,73 €

P10N

Z‐II

TAULA 4 ‐ DESPESES REALLOTJAMENT‐HONORARIS‐GESTIÓ
SALDO INDEMNITZACIONS

‐108.884,45 €

‐3,83%

3.972,05

REPARTIMENT
COSTOS

P30N
P9N

100%
3.492,98 m2
1.474,79 m2

% dif adjud

REPERCUSIÓ COSTOS URBANITZACIÓ
MÉS ANTENA ELÈCTRICA

70,00%

100% P25Nb

3.571,74 m2

DEFECTE/EXCES

7.248.119,96
590.233,97
598.115,48
589.948,52
594.369,92
593.129,57
593.128,86

QUOTA DE

‐28.426,47 €
‐1.704.281,34

‐60.000,00

‐321.392,09

‐438.997,36

‐2.484.429,28 €

16.128.129,08 €
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11. PLÀNOLS
D’acord amb el que disposa l’article 150 del Reglament de la Llei d’urbanisme, s’incorpora a la present
memòria del Projecte de Reparcel·lació la documentació gràfica, consistent en els següents plànols confegits
sobre cartografia topogràfica digital a escala que es determina:
1. Situació, a escala 1:5000
2. Planejament vigent zonificació
2.1. Sector Llevant, a escala 1:2000
2.2. Sector Ponent, a escala 1:2000
3. Finques aportades
3.1. Sector Llevant, a escala 1:2000
3.2. Sector Ponent, a escala 1:2000
4. Finques resultants
4.1. Sector Llevant, a escala 1:2000
4.2. Sector Ponent, a escala 1:2000
5. Sobreposició de finques aportades i resultants
5.1. Sector Llevant, a escala 1:2000
5.2. Sector Ponent, a escala 1:2000

Figueres, novembre de 2019
M. Mercè Oriol Hilari, arquitecta.
Joan Vila Güell, advocat.
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1 OBJECTE DE LA MEMÒRIA
L’objecte d’aquest informe és el de valorar econòmicament la part de sòl de les finques
dels propietaris que no se’ls adjudica sòl industrial després de la urbanització i
reparcel·lació del PLA PARCIAL URBANÍSITC SECTOR INDUSTRIAL SUD-1 DE
PONT DE MOLINS, valorar el vol de totes les finques de dins el sector urbanístic i
també valorar les indemnitzacions per cessament de les activitats afectades per el
projecte d’urbanització.

2 ANTECEDENTS
L'Enginyer Agrònom JOSEP SANCHO RAMONEDA, col·legiat número 1518 del
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, redacten aquest informe de
valoració a petició de l’Ajuntament de Pont de Molins.

3 LOCALITZACIÓ
El sector industrial s’ubica al costat est del nucli de Pont de Molins.
Les coordenades UTM representatives del centre aproximat del sector són:
UTM X: 494670
UTM Y: 4685018

4 NORMATIVA
En la redacció de la present Memòria Tècnica, s’ha tingut en compte la següent
normativa:
Reial Decret 2/2008 text refós de la Llei 2/2007, de 28 de maig, del sòl (BOE núm. 128
de 29 de maig de 2007)
Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
valoracions de la Llei de sòl (BOE núm. 270 de 9 de novembre de 2011)
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5 CRITERIS I SISTEMA DE VALORACIÓ
S’ha valorat el sòl, el vol i el cessament de l’activitat, donat el cas, en cada finca que
configura el sector urbanístic objecte del present document.

5.1

VALORACIÓ DEL SÒL

La valoració sòl s’ha realitzat en base a la qualificació de sòl en règim de sòl
urbanitzable. Per tant s’ha considerat el valor unitari d’aquest sòl una vegada ja
urbanitzat i s’ha descomptat els costos d’urbanització aplicables al % de superfície que
representa la finca objecte de valoració respecte a la totalitat del sector urbanístic. Els
costos d’urbanització s’han extret del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ EXECUTIU
DEL SECTOR VIA AUGUSTA – T.M. PONT DE MOLINS “ de març de 2016.
El sector industrial té un superfície total de 501.993,25 m2 i el costos totals
d’urbanització ascendeixen a 17.820.043,30 €, que s’han repercutit a cada finca en
base al % de superfície que representa la finca objecte de valoració respecte a la
totalitat del sector urbanístic.
No s’ha valorat el sòl en totes aquelles finques que se’ls hi adjudica sòl industrial
urbanitzat a la propietat.

5.2

VALORACIÓ DEL VOL

Per tal de valorar el vol s’ha pres les consideracions del Reglament de valoracions
(Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre). En el cas de les edificacions i construccions
s’ha realitzat d’acord amb el mètode de reposició d’acord amb l’article 18 del Reial
Decret 1492/2011, tenint en compte els coeficients reductors, quan necessitin
importants reparacions, han estat determinats prenent com a referència la norma 13
del Reial Decret 1020/1993.
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En base a la publicació del nº 169 de la publicació “EME DOS, Agenda de la
construcción”, corresponent al 3r trimestre de 2018, s’han establert els valors mitjos
per m2 per construccions d’ús residencial, agrícola i magatzem.
A aquest valors mitjos s’ha establert les qualitats molt bona, bona, mitjana, modesta i
molt modesta concorden respectivament amb les categories 1a, 2a, -3a-4a-5a, 6a-7a i
8a-9a del "Catálogo de edificios y construcciones de carácter urbano", editat per
l'Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda
També s’ha tingut en compte l’estat de l’edificació, bo si no necessita reparacions
significatives; regular si necessita importants reparacions, encara que no queda
compromesa la normal condició d’ús; deficient si necessita importants reparacions, ja
que es compromet la normal condició d’ús; i dolent quan es comprometen tant la
normal condició d’ús com l’estabilitat.
En quan a la resta d’elements constructius s’ha utilitzat el mètode reposició aplicant un
coeficient de depreciació.
En el sector objecte de valoració, s’ha detectat un cultiu d’oliveres en plena producció.
En aquest cas s’ha aplicat el lucre cessant tenint en compte que la inversió de la
plantació ja està amortitzada, amb el càlcul del valor actual dels fluxos de caixa.

5.3

VALORACIÓ CESSAMENT ACTIVITAT

En el sector industrial objecte de valoració existeixen dues activitats ramaderes en
funcionament que s’han valorat.
El mètode utilitzat és el càlcul del benefici deixat de percebre per valorar el perjudici
sobre l’activitat econòmica de l’explotació ramadera.
Per tant per cada activitat s’ha fet un balanç de costos i ingressos per obtenir el
benefici net.
Un cop obtinguts els beneficis de l’activitat; tenint en compte una vida útil de l’activitat
en el moment actual, s’ha realitzat la capitalització de rendes fins al final de la seva
vida útil romanent.
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El càlcul de la capitalització de la renda s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
Disposició Addicional setena del RD Legislatiu 7/2015, rendibilitat de les Obligacions
de l’Estat a 30 anys, corresponent als tres anys anteriors a la data a que s’hagi
d’entendre referida la valoració. S’ha pres la mitjana dels valors corresponents a
l’any 2016 (2,54), 2017 (2,84) i 2018 (2,56), que equival a un valor mig del 2,647%.
Tenint en compte la valoració a efectes 2019.

Com a resultat final s’expressa la pèrdua de beneficis actualitzada de cada activitat.

6 VALORS UNITARIS

6.1

VALORS UNITARIS DEL SÒL

La valoració estableix com a valor unitari el preu per metre quadrat de sòl obtingut pel
mètode preu de mercat, tenint en compte les consideracions de ubicació i vies de
comunicació principals. Els valors de repercussió del sòl es determinen a partir dels
valors de venda del producte immobiliari observats. A tal efecte s’utilitzen diverses
fonts d’informació immobiliària (estudis periòdics de la Secretaria d’Habitatge, preus
d’oferta dels diferents portals immobiliaris d’internet, informació de les societats de
taxació, altres organismes oficials com l’INE o el Ministerio de Fomento...). També s’ha
pres com a informació de base els valors de la publicació l’Agència Tributària de
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Catalunya (any 2019), procedents de les declaracions dels mateixos ciutadans per a
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
En base a aquest criteri s’ha considerat un valor unitari de referència de 46 euros/m2
pel sector industrial considerat.

6.2

VALORS UNITARIS DE LES EDIFICACIONS

En base a la publicació del nº 169 de la publicació “EME DOS, Agenda de la
construcción”, en base a les qualitats molt bona, bona, mitjana, modesta i molt
modesta que concorden respectivament amb les categories 1a, 2a, -3a-4a-5a, 6a-7a i
8a-9a del "Catálogo de edificios y construcciones de carácter urbano", editat per
l'Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, i en base a
l’estat de les edificacions s’ha configurat la següent taula de valors unitaris:
Taula de valors bàsics adoptats

Masies o habitatge rural

Valor bàsic (€/m2)
(0)
720

Cobert agrícola

190

Magatzem

180

Naus ramaderes

220

Estat edificació
(2)
Bon estat
Regular
Deficient
Dolent
Bon estat
Regular
Deficient
Dolent
Bon estat
Regular
Deficient
Dolent
Bon estat
Regular
Deficient
Dolent

1
0,75
0,5
0,25
1
0,75
0,5
0,25
1
0,75
0,5
0,25
1
0,75
0,5
0,25

Molt bona
1,75
1260
945
630
315
333
249
166
83
315
236
158
79
385
289
193
96

Bona
1,35
972
729
486
243
257
192
128
64
243
182
122
61
297
223
149
74

Qualitat (1)
Mitjana
Modesta Molt modesta
1
0,8
0,6
720
576
432
540
432
324
360
288
216
180
144
108
190
152
114
143
114
86
95
76
57
48
38
29
180
144
108
135
108
81
90
72
54
45
36
27
220
176
132
165
132
99
110
88
66
55
44
33

(0) El nº 169 de la publicació “EME DOS, Agenda de la construcción”, corresponent al 3r trimestre de 2018, el cost mig per m2 d’execució de les construccions
(1) Les qualitats molt bona, bona, mitjana, modesta i molt modesta concorden respectivament amb les categories 1a, 2a, -3a-4a-5a, 6a-7a i 8a-9a del
"Catálogo de edificios y construcciones de carácter urbano", editat per l'Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda
(2) estat de l’edificació, bo si no necessita reparacions significatives; regular si necessita importants reparacions, encara que no queda compromesa la
normal condició d’ús; deficient si necessita importants reparacions, ja que es compromet la normal condició d’ús; i dolent quan es comprometen tant la
normal condició d’ús com l’estabilitat
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Les finques a valorar són les que figuren en el sector industrial, que corresponen a 25
propietaris diferents. En l’annex 1, s’adjunta una fitxa amb les característiques de les
finques que figuren a cada propietari, amb la superfície de sòl, donat el cas, i tots els
elements de vol que han estat subjecte de valoració, així com el valor del sòl, del vol i
del cessament d’activitat en funció de cada cas.
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RESULTAT DE LA VALORACIÓ

A continuació d’adjunta una taula resum amb el resultat de la valoració del sector
urbanístic, agrupat per propietaris.

Núm. finca
1

Propietat

Valor sòl

Calsina Carré

(1)

Valor del vol

Valor cessament
activitat

108.884,45 €

2

Antonio Casellas i Montserrat Mesquina

(1)

5.329,30 €

3

Nova Ruixat, SA

(1)

10.522,68 €

4

Remedios Vila Bosch

(1)

248.088,15 €

5

Johan Leonardus Voorthujizen

(1)

-

6

Tesvila, SL

(1)

3.840,00 €
170.631,50 €

€

7

Anna Maria Prunella Gonzalez (Granja porcs)

(1)

8a

Núria Darné, Maria Culat i Simon Aymà

(1)

8b

Simon Aymà i Núria Darné

(1)

-

€

8c

Xavier Aymà i Mari Carmen Sanchez

(1)

-

€

8d

Xavier Aymà i Núria Darné (granja pollastres)

(1)

298.041,00 €

9

Benjamin Serra

(1)

14.944,83 €
24.719,55 €

-

10

Jaume Rodà, Alba Gloria Calvó i Rodà Calvó CB

(1)

11

Joan Carreras Pinadell

(1)

-

€

12

Fernando Noguer Berti

(1)

-

€

13

Caixa Banck SL i Building Center SAU

(1)

-

€

14

Adrián Gallardo Ruíz

(1)

-

€

15

Simón Aymà Darné

(1)

16

Jaume Peitaví i Jordi Peitaví

(1)

-

€

17

Maria Rubio, Angel Puig, Francisco Almohalla i Michel Almohalla

(1)

Francisco Torres i Josefa López

(1)

1.728,00 €

19

Carlos Almoedo i Maria Carmen Bassons

(1)

56.813,25 €

14.315,50 €

48.538,50 €

20

Florencio Fernandez i Teresa Serra

(1)

21

Francisco Torres i Nicolau Torres

(1)

577,13 €

22

Maria Rosa Astor Arbat

(1)

5.967,00 €

23

Maria Carmen Bassons
Miguel Angel, David i Oscar Dominguez Bollo

25

Ajuntament de Pont de Molins

Valor total

351.764,59 €

-

18

24

260.648,91 €

€

78.927,00 €
-

€

-

€

-

€

-

€

1.091.867,84 €

612.413,50 €
1.704.281,34 €

(1) Es compensa el sòl amb adjudicació de parcel·les industrials
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Per tant, el valor global de les indemnitzacions als propietaris de les finques del sector
urbanístic industrial s’eleva a la quantitat de un milió set-cents quatre mil dos-cents
vuitanta-un euros amb trenta-quatre cèntims d’euro (1.704.281,34 €)
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CONCLUSIONS

En el present document es considera prou detallat per ser sotmès a consideració per
la junta de compensació del desenvolupament urbanístic del Sector Via Augusta – t.m.
Pont de Molins.

Això és el que faig constar als efectes oportuns,

a Pont de Molins el dia 5 de juny de 2019
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10 ANNEX 1 . FITXES DE VALORACIÓ PER PROPIETARI
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1

Propietaris:

Calsina Carré

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Finca Pol 2 Parc 58
Plantació oliveres
Barraca agrícola 6 m2
Dipòsit aigua metàl·lic
Pou de reg
Finca Pol 2 Parc 73
390 ml de tancament perimetral

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
108,884.45 €

Total valoració:

108,884.45 €

2

Propietaris:

Antonio Casellas i Montserrat Mesquina

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Finca Pol 2 Parc 59
Cobert de 44 m2
224 m2 paviment formigó
185 ml de tancament perimetral

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
5,329.30 €

Total valoració:

5,329.30 €

3

Propietaris:

Nova Ruixat, SA

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Finca Pol 2 Parc 57
Barraca 4,5 m2
Finca Pol 2 Parc 56
Plantació oliveres

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
10.522,68 €

Total valoració:

10.522,68 €

4

Propietaris:

Remedios Vila Bosch

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Finca Pol 2 Parc 53
Casa Can Ferriol (2 plantes) - 380 m2
Magatzem planta baixa - 65 m2
cobert agrícola (2 plantes) - 190 m2
Cobert planta baixa - 32,7 m2
Parets manposteria de tancament - 51 ml
Conjunt pou/safareig
Cisterna aigua cobertes
Paviment de formigó - 75 m2
155 ml tancament perimetral

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
248,088.15 €

Total valoració:

248,088.15 €

5

Propietaris:

Johan Leonardus Voorthujizen

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'ha considerat el vòl atenent a que no figura en el projecte de urbanització en
els enderrocs i la parcel·la resultant de la reparcel·lació on hi figura el vòl, s'adjudica
al mateix propietari

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€
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Propietaris:

Tesvila, SL

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Finca Pol 2 Parc 148
Dipòsit aigua de formigó armat
Pou no inscrit en el registre d'aigües i en desús

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
4.640,00 €

Total valoració:

4.640,00 €

7

Propietaris:

Anna Maria Prunella Gonzalez (Granja porcs)

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Finca Pol 2 Parc 150
Nau 60x6 metres PB
Nau 60x6metres PB
Nau 35x8 metres PB
Fossa purins
3 sitges metàl·liques
dipòsit aigua
140 metres tancament perimetral
Escomeses serveis

Activitat a valorar:
activitat d’engreix de porcs per a una capacitat productiva de 1000 places en règim
d’integració vertical

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:
Valor del cessament d'activitat:

- €
170.631,50 €
260.648,91 €

Total valoració:

431.280,41 €

8a

Propietaris:

Núria Darné, Maria Culat i Simon Aymà

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

8b

Propietaris:

Simon Aymà i Núria Darné

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

8c

Propietaris:

Xavier Aymà i Mari Carmen Sanchez

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

8d

Propietaris:

Xavier Aymà i Núria Darné (granja pollastres)

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Finca Pol 2 Parc 80
Nau 60x12 metres PB+1
Nau 60x12 metres PB
Cobert agrícola 2 plantes
3 Dipòsits aigua a coberta
4 sitges metàl·liques
230 metres tancament perimetral
Escomeses serveis

Activitat a valorar:
activitat d’engreix de pollastres per a una capacitat productiva de 41420 places en règim
d’integració vertical

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:
Valor del cessament d'activitat:

- €
298,041.00 €
351,765.59 €

Total valoració:

649,806.59 €

9

Propietaris:

Benjamin Serra

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Plantació d'oliveres

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
14.944,83 €

Total valoració:

14.944,83 €

10

Propietaris:

Jaume Rodà, Alba Gloria Calvó i Rodà Calvó CB

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Edifici d'una sola planta de 35,58 m2 i porxo de 42,90 m2, de qualitat bona i de bon
estat de conservació
132 ml de tanca perimetra

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
24.719,55 €

Total valoració:

24.719,55 €

11

Propietaris:

Joan Carreras Pinadell

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'ha considerat el vòl atenent a que la parcel·la resultant de la reparcel·lació on hi
figura el vòl, s'adjudica al mateix propietari

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

12

Propietaris:

Fernando Noguer Berti

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

13

Propietaris:

Caixa Banck SL i Building Center SAU

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

14

Propietaris:

Adrián Gallardo Ruíz

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

15

Propietaris:

Simón Aymà Darné

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

16

Propietaris:

Jaume Peitaví i Jordi Peitaví

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
No s'ha considerat el vòl atenent a que no figura en el projecte de urbanització en
els enderrocs i la parcel·la resultant de la reparcel·lació on hi figura el vòl, s'adjudica
al mateix propietari

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

17

Propietaris:

Maria Rubio, Angel Puig, Francisco Almohalla i
Michel Almohalla

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
4 coberts (62, 30 31,24 m2) de qualitat molt modesta
280 ml de tancament perimetral
Tram de camí pavimentat
La resta d'edificacions no s'ha considerat el vòl atenent a que la parcel·la resultant de la
reparcel·lació on hi figura el vòl, s'adjudica al mateix propietari

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
14.315,50 €

Total valoració:

14.315,50 €

18

Propietaris:

Francisco Torres i Josefa López

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
1 cobert de 64 m2 de qualitat molt modesta

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
1,728.00 €

Total valoració:

1,728.00 €

19

Propietaris:

Carlos Almoedo i Maria Carmen Bassons

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
1 vivenda de planta baixa de 75 m2
1 cobert de 15 m2 de qualitat molt modesta
Portal entrada metàl·lic
135 ml de tancament perimetral

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
56,813.25 €

Total valoració:

56,813.25 €

20

Propietaris:

Florencio Fernandez i Teresa Serra

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
2 coberts agrícoles (100 i 95 m2)
1 magatzem agrícola de 42 m2
135 ml de tancament perimetral

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
48,538.50 €

Total valoració:

48,538.50 €

21

Propietaris:

Francisco Torres i Nicolau Torres

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Barraca antiga de pedra de 9 m2 de bona qualitat amb estat de conservació dolent
amb la coberta enrunada

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
577,13 €

Total valoració:

577,13 €

22

Propietaris:

Maria Rosa Astor Arbat

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
No es objecte de valoració atès que es compensa el sòl amb parcel·les industrials

Relació de Vol a valorar:
Camí pavimentat

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
5,967.00 €

Total valoració:

5,967.00 €

23

Propietaris:

Maria Carmen Bassons

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
1299 m2 de terreny (actualment no cultivat)

Relació de Vol a valorar:
Edificació de planta baixa (ús vivenda) de 98 m2
Edificació de planta baixa (ús magatzem) de 104 m2
Edificació de planta baixa (ús magatzem) de 172 m2
2 portals metàl·lics tancament perimetra
106 ml de tancament perimetral de la finca

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

- €
78.927,00 €

Total valoració:

78.927,00 €

24

Propietaris:

Miguel Angel, David i Oscar Dominguez Bollo

Relació de finques objecte de valoraració

Relació de Sòl a valorar:
380,22 m2 de terreny de pastures i arbustius

Relació de Vol a valorar:
No s'han localitzat elements de vòl a valorar

VALORACIÓ:
Valor del Sòl a valorar:
Valor del Vol a valorar:

-

€
€

Total valoració:

-

€

11 PLÀNOLS
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VALORACIÓ DE LES FINQUES DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
SECTOR INDUSTRIAL SUD-1 DE PONT DE MOLINS

Sector Industrial SUD-1
TERME MUNICIPAL DE PONT DE MOLINS
MAIG DEL 2.019

1

PLÀNOL Nº

ESCALA

SITUACIÓ

E: 1/25.000

EL PROMOTOR

TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL,
ANTONI CASELLAS BATLLE i
TRANSPORTES BENANGELS, SL.

L'ENGINYER AGRÒNOM
Col·legiat nº: 1.518

Josep Sancho Ramoneda
C/ Caterina Albert - 5 - Ent C 17001 Girona
Tel: 972 20 18 15
infojsancho@gmail.com

VALORACIÓ DE LES FINQUES DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
SECTOR INDUSTRIAL SUD-1 DE PONT DE MOLINS

Sector Industrial SUD-1
TERME MUNICIPAL DE PONT DE MOLINS
MAIG DEL 2.019

2

PLÀNOL Nº

ESCALA

EMPLAÇAMENT

E: 1/10.000

EL PROMOTOR

TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL,
ANTONI CASELLAS BATLLE i
TRANSPORTES BENANGELS, SL.

L'ENGINYER AGRÒNOM
Col·legiat nº: 1.518

Josep Sancho Ramoneda
C/ Caterina Albert - 5 - Ent C 17001 Girona
Tel: 972 20 18 15
infojsancho@gmail.com

VALORACIÓ DE LES FINQUES DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC
SECTOR INDUSTRIAL SUD-1 DE PONT DE MOLINS

Sector Industrial SUD-1
TERME MUNICIPAL DE PONT DE MOLINS
MAIG DEL 2.019

3

PLÀNOL Nº

ESCALA

ORTOFOTOMAPA

E: 1/5.000

EL PROMOTOR

TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL,
ANTONI CASELLAS BATLLE i
TRANSPORTES BENANGELS, SL.

L'ENGINYER AGRÒNOM
Col·legiat nº: 1.518

Josep Sancho Ramoneda
C/ Caterina Albert - 5 - Ent C 17001 Girona
Tel: 972 20 18 15
infojsancho@gmail.com
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Sector Industrial SUD-1
TERME MUNICIPAL DE PONT DE MOLINS
MAIG DEL 2.019

4

PLÀNOL Nº

ESCALA

PARCEL·LES CADASTRALS

E: 1/5.000

EL PROMOTOR

TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL,
ANTONI CASELLAS BATLLE i
TRANSPORTES BENANGELS, SL.

L'ENGINYER AGRÒNOM
Col·legiat nº: 1.518

Josep Sancho Ramoneda
C/ Caterina Albert - 5 - Ent C 17001 Girona
Tel: 972 20 18 15
infojsancho@gmail.com
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E: 1/2.000
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6

PLÀNOL Nº

ESCALA
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E: 1/5.000

EL PROMOTOR

TRANSPORTES CALSINA Y CARRE, SL,
ANTONI CASELLAS BATLLE i
TRANSPORTES BENANGELS, SL.

L'ENGINYER AGRÒNOM
Col·legiat nº: 1.518

Josep Sancho Ramoneda
C/ Caterina Albert - 5 - Ent C 17001 Girona
Tel: 972 20 18 15
infojsancho@gmail.com

VALORACIÓ FINCA I CESSAMENT ACTIVITAT DE
L’EXPLOTACIÓ AVÍCOLA “GRANJA AYMÀ”
DEL T.M. DE PONT DE MOLINS

PROPIETAT:
PIO GRUP, S.C.
EMPLAÇAMENT:
“GRANJA AYMÀ”
POLÍGON 2, PARCEL·LA 80
PONT DE MOLINS (ALT EMPÒRDÀ)

DOCUMENT

MEMÒRIA DE VALORACIÓ
PLÀNOLS

Pont de Molins, abril de 2019

Memòria de Valoració

ÍNDEX

1

OBJECTE DE LA MEMÒRIA .................................................................................................................... 3

2

ANTECEDENTS............................................................................................................................................. 3

3

LOCALITZACIÓ ........................................................................................................................................... 3

4

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA ....................................................................................................................... 3

5

MOTIVACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS OBJECTES A VALORAR ........................................................... 5

6

VALORACIÓ CESSAMENT ACTIVITAT ................................................................................................ 6
6.1

VALORACIÓ DE LA PÈRDUA DE BENEFICIS EN L’EXPLOTACIÓ AVÍCOLA ................................................ 6

7

VALORACIÓ SÒL ......................................................................................................................................... 9

8

VALORACIÓ VOL ........................................................................................................................................ 9

9

RESULTAT DE LA VALORACIÓ ............................................................................................................... 9

10

CONCLUSIONS ........................................................................................................................................... 10

11

ANNEX FOTOGRÀFIC ............................................................................................................................ 11

12

PLÀNOLS .................................................................................................................................................... 15
12.1
12.2
12.3
12.4

PLÀNOL SITUACIÓ 1/25.000 ........................................................................................................ 15
PLÀNOL EMPLAÇAMENT 1/10000 ............................................................................................. 15
PLANTA GENERAL FINCA. 1/5000 ............................................................................................. 15
GRANJA AIMÀ. 1/500 .................................................................................................................... 15

Memòria de Valoració

1 OBJECTE DE LA MEMÒRIA
L’objecte d’aquest informe és el de valorar econòmicament la finca i el cessament
d’activitat de la finca i explotació ramadera “GRANJA AYMÀ” de Pont de Molins, degut
a l’execució del “Projecte d’Urbanització del Sector Via Augusta”, que impedeix la seva
continuïtat.

2 ANTECEDENTS
L'Enginyer Agrònom JOSEP SANCHO RAMONEDA, col·legiat número 1518 del
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, redacten aquest informe de
valoració a petició de l’Ajuntament de Pont de Molins.

3 LOCALITZACIÓ
La finca esmentada s’ubica a la finca cadastral polígon 2, parcel·la 80 del municipi de
Pont de Molins, la granja s’anomena “GRANJA AYMÀ”. La localització de la mateixa
queda reflectida en els plànols de situació i d'emplaçament.
Les coordenades UTM del centre de la parcel·la són:
UTM X: 494805
UTM Y: 4685326

4 DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
D’acord a les dades del cadastre de rústica, la descripció de la finca és la que
s’adjunta a la Figura 1.
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Figura 1. Descripció cadastral finca
En quan al SIGPAC, s’adjunta la descripció a la figura 2.
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Figura 2. Descripció SIGPAC finca
Pel que fa a la capacitat productiva de la granja, d’acord al llistat del DARP de Registre
d’explotacions ramaderes de 1 de març de 2019, és de 41420 places d’engreix de
pollastres.

5 MOTIVACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS OBJECTES A VALORAR
A la finca cadastral esmentada es duu a terme una activitat d’engreix de pollastres per
a una capacitat productiva de 41420 places en règim d’integració vertical.
L’Execució del “Projecte d’Urbanització del Sector Via Augusta” contempla l’enderroc
de les 2 naus destinades a l’engreix de pollastres i els magatzems annexos, de les
següents mesures:
Nau 1PB:

60 x 12 m. 720 m2. Superfície cadastral: 720 m2

Nau 1PIS:

60 x 12 m. 720 m2. Superfície cadastral: 720 m2

Nau 2:

60 x 12 m. 720 m2. Superfície cadastral: 740 m2
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Cobert agrícola: 2 plantes. 138 m2. Superfície cadastre: 140 m2
L’activitat ramadera que es porta a terme a la finca són en règim d’integració.
L’execució del projecte d’urbanització esmentat, comporta la necessitat de valorar el
sòl de la finca, el vol, així com la pèrdua de beneficis pel cessament de l’activitat
d’engreix de pollastres.

6 VALORACIÓ CESSAMENT ACTIVITAT
La valoració del perjudici sobre l’activitat econòmica de l’explotació ramadera es
realitza mitjançant la valoració del lucre cessant de la granja avícola de 41420
pollastres.

6.1

Valoració de la pèrdua de beneficis en l’explotació avícola

Actualment l’explotació té una capacitat de 41420 pollastres d’engreix degudament
legalitzada, repartida en dues naus diferents (una amb dos pisos).
Costos engreix pollastres
Les tres naus existents, tenen una antiguitat superior a 30 anys, així en l’actualitat les
granges estan totalment amortitzades, fet que suposa un cost d’amortització “0”. Degut
a la seva antiguitat les naus requereixen d’un manteniment anual que es pot xifrar en
0,1 euros per plaça (manteniment d’obra i instal·lacions interiors), equivalents a:
4.142,0 €/any

Pel que fa als costos de funcionament de la granja s’estimen els següents:
Cost mà d’obra: aquest cost no es comptabilitza, pel fet de tractar-se de mà d’obra
existent (els propis propietaris de la granja) i de representar benefici de l’activitat.
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Cost energia elèctrica i aigua:

1,3 €/m2 i any, equivalents a

2.808,0 €/any

Cost calefacció:

4,0 €/m2 i any, equivalents a:

8.640,0 €/any

Cost assegurances: 0,09 €/plaça i any, equivalents a

3.727,8 €/any

Cost retirada fems (terra i transport):

4.400,0 €/any

Cost desinfeccions i sanitat:

3.240,0 €/any

1,5 €/m2 i any, equivalents a

Cost retirada envasos medicaments:
Cost jaç:

3,0 €/m2 i any, equivalents a

Altres costos (funcionament, gestoria...):
Del total de costos anuals a la granja es desprèn un valor de

120,0 €/any
6.480,0 €/any
500,0 €/any
34.057,8 €/any

Ingressos engreix pollastres
Atenent a l’ingrés mig pel tipus de granja (considerant preu base amb extres i
reduccions) es consideren uns ingressos mitjos de 1,8 euros per plaça i any.
Així doncs els ingressos anuals s’estimen en 74.556 euros/any.
Beneficis engreix pollastres
De l’estimació de costos i d’ingressos de l’activitat d’engreix de pollastres, s’obté un
benefici anual de 40.498,2 euros, que és el que deixaran de guanyar els propietaris en
l’engreix de pollastres.
Un cop obtinguts els beneficis de l’activitat; tenint en compte una vida útil de la granja
de (amb els costos de manteniment inclosos) de 40 anys (transcorreguts 30 anys des
del seu inici, restant 10 anys), i un cop actualitzats els valors al moment actual.
El càlcul de la capitalització de la renda s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
Disposició Addicional setena del RD Legislatiu 7/2015, rendibilitat de les Obligacions
de l’Estat a 30 anys, corresponent als tres anys anteriors a la data a que s’hagi
d’entendre referida la valoració. S’ha pres la mitjana dels valors corresponents a
l’any 2016 (2,54), 2017 (2,84) i 2018 (2,56), que equival a un valor mig del 2,647%.
Tenint en compte la valoració a efectes 2019.

Memòria de Valoració

Figura 3. Taula valors capitalització rendes.

En la següent taula s’obté el valor de beneficis deixats de percebre per part dels
propietaris.
Taula 1. Capìtalització benefici deixat de percebre
Any

Cobraments
ordinaris
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

74.556,00
74.556,00
74.556,00
74.556,00
74.556,00
74.556,00
74.556,00
74.556,00
74.556,00
74.556,00

Pagaments
ordinaris
34.057,80
34.057,80
34.057,80
34.057,80
34.057,80
34.057,80
34.057,80
34.057,80
34.057,80
34.057,80

VALOR ACTUALITZAT

Fluxe caixa
0
40.498,20
40.498,20
40.498,20
40.498,20
40.498,20
40.498,20
40.498,20
40.498,20
40.498,20
40.498,20
0

Valor actual
0,00
39453,86
38436,44
37445,27
36479,65
35538,94
34622,48
33729,65
32859,85
32012,48
31186,96
351765,59

Així doncs, s’obté una pèrdua de beneficis actualitzada de 351.765,59 € pel que
fa referència a l’activitat avícola.
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7 VALORACIÓ SÒL
El sòl no es valora doncs es compensarà amb parcel·les industrials.

8 VALORACIÓ VOL
Per tal de valorar el vol s’ha pres les consideracions del Reglament de valoracions
(Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre). En el cas de les edificacions en l’àmbit rural
s’ha realitzat d’acord amb el mètode de reposició d’acord amb l’article 18 del Reial
Decret 1492/2011.
D’altra banda, els coeficients reductors, quan necessitin importants reparacions, han
estat determinats prenent com a referència la norma 13 del Reial Decret 1020/1993.
La valoració del vol de la finca es correspon amb el valor de les edificacions existents
en la finca, i que es detallen a continuació:
Element

Granja porcs
Nau 60x12 metres PB+1
Nau 60x12 metres PB
Cobert agrícola 2 plantes
Cobert agrícola 2 plantes
3 Dipòsits aigua a coberta
4 sitges metàl·liques
230 metres tancament perimetral
Pou

9

ut (m2, ml)

1440
720
90
48

m2
Antiguitat ús actual Qualitat Estat
Valor bàsic
Coef.
Valor (€)
(cadastre)
conservació
unitari Depreciacio

720
720
70
70

>30
>30
>30
>30

230
140

Engreix Modesta
Engreix Modesta
MagatzemModesta
Vestuaris Modesta

Regular
Regular
Deficient
Regular

132
132
72
108

Deficient
Deficient

19

0,1

TOTAL VALOR
VOL DE LA
FINCA (€)

190 080,00
95 040,00
6 480,00
5 184,00
500,00
320,00
437,00

298041,00

RESULTAT DE LA VALORACIÓ

Per tant, la valoració de totes les partides es detalla a continuació:
Valoració cessament activitat avícola:

351.765,59

Valoració vol:

298.041,00

El que representa un total de

649.806,59 euros.

Memòria de Valoració

10 CONCLUSIONS
En el present document s’ha valorat econòmicament el perjudici econòmic del
cessament de l’activitat avícola de la granja “Granja Aymà”, així com el valor del vol de
la totalitat de la parcel·la, el que representa un valor total de 649.806,59 €.

Això és el que faig constar als efectes oportuns,

a Girona el dia 14 d’abril de 2019
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11 ANNEX FOTOGRÀFIC

Foto interior nau 1. PB

Foto interior nau 1. PB
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Foto interior nau 1. PP

Foto interior nau 2.
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Foto interior nau 2.

Foto interior nau 2.
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Foto quadres comandament nau 2.
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1 OBJECTE DE LA MEMÒRIA
L’objecte d’aquest informe és el de valorar econòmicament la finca i el cessament
d’activitat de la finca i explotació ramadera “ELS PLANS” de Pont de Molins, degut a
l’execució del “Projecte d’Urbanització del Sector Via Augusta”, que impedeix la seva
continuïtat.

2 ANTECEDENTS
L'Enginyer Agrònom JOSEP SANCHO RAMONEDA, col·legiat número 1518 del
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, redacten aquest informe de
valoració a petició de l’Ajuntament de Pont de Molins.

3 LOCALITZACIÓ
La finca esmentada s’ubica a la finca cadastral polígon 2, parcel·la 150 del municipi de
Pont de Molins, la granja s’anomena “ELS PLANS”. La localització de la mateixa
queda reflectida en els plànols de situació i d'emplaçament.
Les coordenades UTM del centre de la parcel·la són:
UTM X: 494815
UTM Y: 4685182

4 DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
D’acord a les dades del cadastre de rústica, la descripció de la finca és la que
s’adjunta a la Figura 1.
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Figura 1. Descripció cadastral finca
En quan al SIGPAC, s’adjunta la descripció a la figura 2.
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Figura 2. Descripció SIGPAC finca
Pel que fa a la capacitat productiva de la granja, d’acord al llistat del DARP de Registre
d’explotacions ramaderes de 1 de març de 2019, és de 1000 places d’engreix de porcí.

5 MOTIVACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS OBJECTES A VALORAR
A la finca cadastral esmentada es duu a terme una activitat d’engreix de porcí per a
una capacitat productiva de 1000 places d’engreix de porcs en règim d’integració
vertical.
L’Execució del “Projecte d’Urbanització del Sector Via Augusta” contempla l’enderroc
de les 3 naus destinades a l’engreix de porcs, es tracta de 3 naus de les següents
mesures:
Nau 1: 60 x 6 m. 360 m2. Superfície cadastral: 369 m2

Memòria de Valoració

Nau 2: 60 x 6 m (360 m2). Superfície cadastral: 347 m2
Nau 3: 35 x 8 m (280 m2). Superfície cadastral: 246 m2
L’activitat ramadera que es porta a terme a la finca són en règim d’integració.
L’execució del projecte d’urbanització esmentat, comporta la necessitat de valorar el
sòl de la finca, el vol, així com la pèrdua de beneficis pel cessament de l’activitat
d’engreix de porcs.

6 VALORACIÓ CESSAMENT ACTIVITAT
La valoració del perjudici sobre l’activitat econòmica de l’explotació ramadera es
realitza mitjançant la valoració del lucre cessant de la granja porcina de 1000 porcs.

6.1

Valoració de la pèrdua de beneficis en l’explotació porcina

Actualment l’explotació té una capacitat de 1000 porcs d’engreix degudament
legalitzada, repartida en tres naus diferents.
Costos nau engreix porcs
De les tres naus existents, la més antiga (nau 3) té una antiguitat superior a 30 anys,
mentre que les naus 1 i 2 tenen una antiguitat d’uns 25 anys, així en l’actualitat les
granges estan totalment amortitzades, fet que suposa un cost d’amortització “0”. Degut
a la seva antiguitat les naus requereixen d’un manteniment anual que es pot xifrar en 3
euros per plaça (manteniment d’obra i instal·lacions interiors), equivalents a:
3.000,0 €/any

Pel que fa als costos de funcionament de la granja s’estimen els següents:
Cost mà d’obra: aquest cost no es comptabilitza, pel fet de tractar-se de mà d’obra
existent (els propis propietaris de la granja) i de representar benefici de l’activitat.
Cost energia elèctrica i aigua:

1,5 €/plaça i any, equivalents a

1.500,0 €/any

Memòria de Valoració

Cost assegurança cadàvers:

0,6 €/plaça i any, equivalents a

Cost retirada purins (terra i transport): 3,0 €/plaça i any:

600,0 €/any
3.000,0 €/any

Cost retirada envasos medicaments:

120,0 €/any

Altres costos (funcionament, gestoria...):

500,0 €/any

Del total de costos anuals a la granja es desprèn un valor de

8.720,0 €/any

Ingressos nau engreix porcs
El preu de mercat que actualment es paga a la província de Girona per a una granja
d’aquestes característiques és de 30 euros per plaça i any.
Així doncs els ingressos anuals s’estimen en 30.000,00 euros/any.
Beneficis nau engreix porcs
De l’estimació de costos i d’ingressos de l’activitat d’engreix de porcs, s’obté un
benefici anual de 21.280,0 euros, que és el que deixaran de guanyar els propietaris en
la nau d’engreix de porcs.
Un cop obtinguts els beneficis de l’activitat; tenint en compte una vida útil de la granja
de porcs (amb els costos de manteniment inclosos) de 40 anys (transcorreguts 25
anys des del seu inici, restant 15 anys), i un cop actualitzats els valors al moment
actual.
El càlcul de la capitalització de la renda s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
Disposició Addicional setena del RD Legislatiu 7/2015, rendibilitat de les Obligacions
de l’Estat a 30 anys, corresponent als tres anys anteriors a la data a que s’hagi
d’entendre referida la valoració. S’ha pres la mitjana dels valors corresponents a
l’any 2016 (2,54), 2017 (2,84) i 2018 (2,56), que equival a un valor mig del 2,647%.
Tenint en compte la valoració a efectes 2019.
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Figura 3. Taula valors capitalització rendes.

En la següent taula s’obté el valor de beneficis deixats de percebre per part dels
propietaris.
Taula 1. Capìtalització benefici deixat de percebre
Any

Cobraments
ordinaris
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

Pagaments
ordinaris
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00
8.720,00

VALOR ACTUALITZAT

Fluxe caixa
0
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
21.280,00
0

Valor actual
0,00
20731,24
20196,64
19675,82
19168,43
18674,13
18192,57
17723,43
17266,39
16821,13
16387,36
15964,77
15553,08
15152,01
14761,28
14380,62
260648,91

Així doncs, s’obté una pèrdua de beneficis actualitzada de 260.648,91 € pel que
fa referència a l’activitat porcina.
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7 VALORACIÓ SÒL
El sòl no es valora doncs es compensarà amb parcel·les industrials.

8 VALORACIÓ VOL
Per tal de valorar el vol s’ha pres les consideracions del Reglament de valoracions
(Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre). En el cas de les edificacions en l’àmbit rural
s’ha realitzat d’acord amb el mètode de reposició d’acord amb l’article 18 del Reial
Decret 1492/2011.
D’altra banda, els coeficients reductors, quan necessitin importants reparacions, han
estat determinats prenent com a referència la norma 13 del Reial Decret 1020/1993.
La valoració del vol de la finca es correspon amb el valor de les edificacions existents
en la finca, i que es detallen a continuació:
Element

Granja porcs
Nau 60x6 metres PB
Nau 60x6metres PB
Nau 35x8 metres PB
Fossa purins
3 sitges metàl·liques
dipòsit aigua
Pou
140 metres tancament perimetral
paviment formigó 10x4m

9

ut (m2, ml)

360
360
280
29,75

m2
Antiguitat ús actual Qualitat Estat
Valor bàsic
Coef.
Valor (€)
(cadastre)
conservació
unitari Depreciacio

369
347
246

25
25
30

140
40

Engreix
Engreix
Engreix

Mitjana
Mitjana
Mitjana

Regular
Regular
Regular

165
165
165

Deficient

19
22

TOTAL VALOR
VOL DE LA
FINCA (€)

59 400,00
59 400,00
46 200,00
3 986,50
240,00
300,00
0,25
0,5

665,00
440,00

170631,50

RESULTAT DE LA VALORACIÓ

Per tant, la valoració de totes les partides es detalla a continuació:
Valoració cessament activitat porcina:

260.648,91

Valoració vol:

170.631,50

El que representa un total de

431.280,41 euros.
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10 CONCLUSIONS
En el present document s’ha valorat econòmicament el perjudici econòmic del
cessament de l’activitat porcina de la granja “ELS PLANS”, així com el valor del vol de
la totalitat de la parcel·la, el que representa un valor total de 431.280,41 €.

Això és el que faig constar als efectes oportuns,

a Girona el dia 14 d’abril de 2019

Memòria de Valoració

11 ANNEX FOTOGRÀFIC

Foto interior nau 1.

Foto interior corrals nau 1.

Memòria de Valoració

Foto interior nau 2.

Foto interior corrals nau 2.

Memòria de Valoració

Foto interior nau 3.

Foto interior corrals nau 3.
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12 PLÀNOLS

12.1 PLÀNOL SITUACIÓ 1/25.000
12.2 PLÀNOL EMPLAÇAMENT 1/10000
12.3 PLANTA GENERAL FINCA. 1/5000
12.4 GRANJA ELS PLANS. 1/500
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