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1.- IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte de la present memòria és el de portar a terme el Polígon d’Actuació 
Urbanística número 8  (PAU8), al carrer Figueres número 14 de Vilabertran. 
(17760). Alt Empordà. Girona; amb la conseqüent reparcel·lació de les finques 
afectades. 
 
 
 
2.- AGENTS DEL PROJECTE 
 
PROPIETARI: Actua  com a propietària ROSER TORRENT VERGES amb DNI 
40.422.769-Q, resident al carrer O’Donell número 21 de Vilabertran. (17760). 
Alt Empordà .  Telèfon 677 39 26 03. 
 
ARQUITECTE: JOSEP MONTAÑÀ TRILLA, col·legiat número 9546-1.  Despatx 
professional a la Plaça del doctor Robert 9-1ª, Sant Feliu de Codines. (08182). 
Autor del projecte basic i d’execució i qui portarà la direcció d’obra. Telèfon 664 
26 55 10. Mail montana@coac.net 
 
 
 
3.- MEMÓRIA JUSTIFICATIVA:   L’objecte de la present memòria és el de la 
redacció de la documentació necessària, atenent als Art. 142 i 144 del Decret 
305/2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme i als Art. 25 a  28 del  RPLU. 
(Decret 64/2014), per la reparcel·lació de les finques situades al carrer Figueres 
número 14 de Vilabertran. (17760). Alt Empordà. Girona. 
 
 
Caldrà donar compliment als articles 142 i 144 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme: 
 

“ Article 142. Cessió de sòl amb aprofitament urbanístic  
142.1 Correspon al projecte de reparcel·lació establir l’emplaçament del 
sòl amb aprofitament urbanístic que s’hagi de cedir obligatòriament i 
gratuïtament a l’administració actuant.  
 
 
142.2 Quan són d’aplicació les previsions dels articles 43.3 o 45.3 de la 
Llei d’urbanisme, la cessió de terrenys fora del sector es produeix 
també amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació, que incorpora els 
referits terrenys amb l’únic efecte d’adjudicar-los a favor de 
l’administració actuant.  
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142.3 Quan en aplicació dels indicats preceptes procedeix el pagament 
total o parcial de l’equivalent econòmic del sòl de cessió amb 
aprofitament, el import de l’equivalent es fixa també en el projecte de 
reparcel·lació i el seu pagament a favor de l’administració actuant és 
preferent al pagament de la resta de càrregues urbanístiques.” 
 
 
“Article 144. Contingut de la memòria  
 
144.1 En la memòria del projecte de reparcel·lació es fa constar:  
a) El planejament que és objecte d’execució.  
b) La identificació i superfície de la unitat reparcel·lable.  
c) Els criteris aplicats en ordre a la valoració, si s’escau, de les finques 
aportades i de les finques resultants i la distribució de beneficis i 
càrregues”….. 
….. 
 
“144.2 Aquest contingut es pot ampliar o reduir en congruència amb les 
característiques pròpies de cada reparcel·lació.” 

 
El contingut de la memòria que es presenta es reduït, atenent a que el 
desenvolupament del PAU8, amb la reparcel·lació resultant, es conseqüència 
directa de la pròpia normativa i del Conveni Urbanístic acordat entre 
Ajuntament i Propietat; i no es modifica cap paràmetre urbanístic, permetent 
per tant l’aplicació de l’art. 144.2 abans esmentat. 
 
 
 
 
4.- ANTECEDENTS: Les finques que conformen el PAU 8, objecte del present 
projecte son les 656 i la 546, amb la descripció següent:   
 
Urbana, Finca número 656, inscrita al Registre de la Propietat de Figueres al 
TOM 3319, llibre 37, foli 7 la descripció registral de la qual, segons nota simple 
informativa, és: 
 
“URBANA: Huerto, hoy solar, con tres pozos, conocido como “Vinya de l’Abat”, 
en el término de Vilabertran, hoy calle Figueres sin número, de cabida seis-
cientos ochenta y cuatro metros diecinueve centímetros cuadrados (684,19 
m2.).  Linda : Norte, Este i Oeste, caminos que llevan a otros huertos; sur, finca 
registral 546” 
 
Referència cadastral: 8712102DG9881S0001QY 
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La finca te la següent descripció: Llinda al nord amb el carrer Figueres , a l’oest 

amb corriol , a l’est, antigament  amb camí a finca registral 546, propietat de la 

Sra . Roser Torrent; i a dia d’avui,  amb carrer d’accés a futur equipament 

educatiu ( per conveni de cessió entre propietat i ajuntament, de 14 de maig de 

2018); i al sud, amb finca cadastral 17228A002002980000JP, de propietat 

municipal. 

 

Urbana, Finca número 546,  inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, al 

TOM 3319,  llibre 37, foli 4, la descripció registral de la qual, segons nota 

simple informativa es: 

 

“URBANA: Huerto, hoy solar, radicado en término de Vilabertran, territorio 

“Vinya de l’Abat” hoy calle Figueres, sin número, de cabida quinientos cuarenta 

y siete metros cuadrados (547,00 m2.) . Linda: Oeste, Maria-Angela Malé; Sur, 

terreno de Robert Gimbernat; Este, camino y norte, finca de la herencia, 

registral 656, antes Antoni Aymá. La seva Referència cadastral es 

8712103DG9881S0001PY 

 

Aquesta finca es la resultant de portar a terme el conveni urbanístic de 14 de 

maig de 2018 entre propietat i ajuntament, on es va fer la cessió anticipada 

d’una franja de terreny per tal que l’amplada del carrer lateral, a ponent, quedi 

del 16,00 mts.  En el mateix conveni, es remarca que existeix un excés de 

cabuda, que a dia d’avui ja està rectificat, que fa que la superfície de les 

finques, hagi augmentat, segons s’especifica a l’apartat 6.- AMBIT ACTUACIÓ 
del present document. 

 

S’adjunta com a Annex I, l’Acta de requeriment per inscripció d’excés 

de cabuda que acredita les superfícies esmentades. 

 

 

5.- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 

Segons la modificació puntual del text refós:  “ La modificació de l’ordenació del 

sòl en l’àmbit de la unitat d’actuació número 8 (UA8), que en la proposta  de la 

present Modificació puntual conforma el Polígon d’Actuació Urbanística número 

8  (PAU8)” 

 

La modificació proposa  que el vial a Ponent,  quedi de 16,00 mts.; i el de 

Llevant, a 4,00 mts., dels que l’afectació dins del PAU 8 es de 2,00 mts. , de 

manera que els dos vials previstos inicialment al planejament,  de 10,00 mts. 

d’amplada, passen a 16,00 mts a ponent, i 4,00 mts. a llevant.  També, que 

l’amplada del carrer Figueres ha de ser de 10, 00 mts. 
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En conseqüència, pel que fa a vialitat, el PAU 8 afecta a les finques 
esmentades, amb una franja a nord, per tal d’aconseguir que l’amplada del 
carrer Figueres sigui de 10,00 mts.; i a ponent,  per tot una franja des de la 
llinda de la finca veïna, de 2,00 mts. d’amplada.  
 
De fet, i pel que fa a qualificacions i a cessions el Pau 8 queda completament 
definit en el CONVENI URBANISTIC per la cessió anticipada a l’Ajuntament de 
Vilabertran de part del terreny qualificat com a Vialitat pel Pla d’Actuació 
Urbanístic PAU 8, de 14 de maig de 2018. 
 
Tal i com s’ha esmenta en el conveni, ja es va fer la cessió anticipada d’una 
franja de terreny per tal que l’amplada del carrer, quedi dels 16,00 mts. 
sol·licitats . 
 

S’adjunta com a Annex II, Conveni urbanístic de 14 de maig de 

2018. 

 
 
 
 
Pel que fa a la qualificació urbanística, i atenent al Text Refós de la Normativa 
de 26/07/2006, i a les  modificacions puntuals número 5 i 11, la zona es 
qualifica com a clau a.1.2.5. amb uns  paràmetres reguladors fixats en l’Art. 35 :  
 

Alineacions: les alineacions a les que ha de subjectar-se l'edificació 

són les determinades gràficament en els plànols. Amb caràcter 

general,excepte en l'àmbit del carrer Figueres, l'alineació contigua a 

l'espai públic serà obligatòria i la contigua a l'espai privat tindrà 

caràcter de línia que no ha de ser superada per l'edificació. 

 

Front mínim de parcel·la: 10,00 mts. 

 

Altura: PB+1 > 6,85 mts. 

 

Ocupació: 50% 

 

En el front del carrer Figueres (...) per la banda de migdia, per tal de 

millorar l'adaptació amb part de les construccions existents no es 

permetrà la reculada de les noves edificacions respecte l'alineació 

de vial. 
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La zona amb clau a.1.2.5., on es situa l’edificació , es una franja de 24,00 
metres de fondària ( i una amplada mínima de 10,00 meres), amb l’edificació 
situada a línia de façana amb el carrer Figueres. 
 
La zona posterior a aquesta franja edificable, està qualificada com a Zona 
d’espai lliure privat, clau a01 amb uns paràmetres fixat en l’Art. 37, del Text 
Refós de la Normativa: 
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6.- AMBIT ACTUACIÓ: DESCRIPCCIÓ DE LES FINQUES ORIGINALS 
 
Finca 656, amb referència cadastral 8712102DG9881S0001QY. Solar situat al 
casc urbà de Vilabertran, al carrer Figueres número 14, que presenta un front 
de façana cap al esmentat carrer, a nord, seguint una línia recta de  41,47 mts. 
Per la llinda a llevant, limita amb un pas peatonal, seguint una línia recta de 
14,53 mts. Per la llinda a migdia, limita amb en part amb carrer posterior i en 
part  amb la finca amb referència cadastral 8712103DG9881S0001PY, seguint 
una línia trencada de 10,74 mts., 16,10 mts, i 31,09 mts. Per la llinda a ponent, 
limita amb carrer sense nom, d’accés a la futura  escola d’educació infantil i 
primària (CEIP), seguint una línia recta de 32,52 mts. La seva superfície es de 
815,26 m2. 
 
 
 
Finca 546, amb referència cadastral 8712103DG9881S0001PY. Situada al casc 
urbà de Vilabertran, limita a nord, amb la finca situada al carrer Figueres 
número 14 , amb referència cadastral 8712102DG9881S0001QY, seguint una 
línia trencada de 31,09 mts. . Per la llinda a llevant, limita amb un pas peatonal, 
seguint una línia recta de 20,63 mts. Per la llinda a migdia, limita amb la finca 
de propietat municipal on es projecte el futur centre d’educació (CEIP), seguint 
una línia recta de 31,47 mts.  
 
Per la llinda a ponent, limita en part amb la finca amb accés pel carrer Figueres 
14, amb referència cadastral 8712102DG9881S0001QY, i en part, amb pas 
posterior, seguint una línia recta de 20,68 mts. . La seva superfície es de 
646,01 m2. 
 
 
 
7.- DESCRIPCCIÓ DE LA FINCA AGRUPACIÓ DE LES FINQUES 
ORIGINALS, QUE CONFORMA EL POUM 8:  
 
La descripció de la finca resultant de l’agregació de les finques 656 i 546, 
descrites a l’anterior apartat, es la següent: 
 
Solar situat al casc urbà de Vilabertran, al carrer Figueres número 14 de 
Vilabertran, que presenta un front de façana cap al esmentat carrer, a nord, 
seguint una línia recta de  41,47 mts. Per la llinda a llevant, limita amb un pas 
peatonal, seguint una línia recta de 35,16 mts.. Per la llinda posterior, limita 
amb part en pas posterior i en part amb la finca de propietat municipal on es 
projecte el futur centre d’educació (CEIP), seguint una línia trencada de 10,74 
mts.; 4,58 mts, i 31,47 mts. Per la seva llinda a ponent, limita amb carrer sense 
nom d’accés al CEIP seguint una línia recta de 32,52 mts. La seva superfície es 
de 1.461,27 m2. 
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7.- DESCRIPCCIÓ DE LA FINCA QUE ES CEDEIX PER AMPLIACIÓ DE 
VIALS: 
 
Tal i com fixa la normativa urbanística, per tal de que el carrer Figueres tingui 
l’amplada de 10,00 mts. , caldrà cedir una franja de terreny de 1,35 mts, 
d’amplada  i tota la llargada de façana cap al esmentat carrer.  
 També, es preveu la cessió d’una franja de terreny a ponent, per tal d’ampliar 
l’amplada del pas peatonal, seguint una línia paral·lela a la tanca veïna, de 2,00 
mts d’amplada total, cosa que genera una cessió  de terreny d’amplada 
variable i de tota la llargada de la finca agrupada cap al esmentat pas. 
 
La descripció de porció de terreny que es cedeix per ampliació de vials es la 
següent: 
 
Porció de terreny , en forma de “L”, amb un front cap al carrer Figueres, a nord, 
seguint una línia recta de 41,47 mts. , i d’una amplada  de 1,35 mts.  paral·lela 
al esmentat carrer; a llevant, una porció de terreny seguint el pas peatonal , 
d’una amplada variable entre 0,73 mts i 0,86 mts.; i d’una llargada seguint una 
línia recta de 35,16 mts. A migdia, limita amb la finca agrupada, seguint una 
línia corba de 6,42 mts. I una línia trencada de 36,46 mts. I de  33,84 mts.  La 
seva superfície es de 86,82 m2. 
 
 
 
 
8.- FINCA RESULTANT.-  
 
Finca situada al casc urbà de Vilabertran, al carrer Figueres número 14, que 
presenta un front de façana cap al esmentat carrer, a nord, seguint una línia 
recta de  36,46 mts.i una línia corba de 6,42 mts., a la cantonada amb el carrer 
sense nom que dona accés la futur CEIP. Per la llinda a llevant, limita amb un 
pas peatonal, seguint una línia recta de 33,88 mts. Per la llinda a migdia, limita 
en  part amb carrer posterior seguint una línies trencada de 10,74 mts., 4,58 
mts.  i en part  amb la finca de propietat municipal, seguint una línia recta de 
30,74 mts.  Per la llinda a ponent, limita amb carrer sense nom, d’accés a la 
futura  escola d’educació infantil i primària (CEIP), seguint una línia recta de 
27,01 mts. La seva superfície es de 1.374,45 m2. 
 
 

 FINCA AGRUPADA CESIÓ VIALS FINCA RESULTANT 

SUPERFÍCIE 1.461,27 m2. 86,82 m2. 1.374,45 m2. 
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9.- APROFITAMENT MIG 
 
L’aprofitament urbanístic es defineix com la possibilitat que té un terreny de ser 
edificat, o el que és el mateix la seva edificabilitat, es a dir els metres quadrats 
construïbles per metre quadrat de sòl. 
 
L’aprofitament urbanístic dels terrenys va deslligat de la propietat de la finca, 
atès que és sempre el planejament qui atribueix dit aprofitament a uns 
determinats terrenys. 
 
La legislació urbanística catalana regula l’aprofitament urbanístic en l’article 37 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme i 36 del seu Reglament, i el defineix com el resultat de 
ponderar l’edificabilitat, els usos, i la intensitat dels usos que assigni al sòl el 
planejament urbanístic, estant integrat també per la densitat de l’ús residencial, 
expressada en nombre d’habitatges per hectàrea. 
 
Quan ens trobem davant el sòl urbà consolidat és el planejament general qui 
distribueix l’aprofitament urbanístic entre les diferents zones; i quan és 
necessari redactar un planejament derivat (sòl urbà no consolidat delimitat en 
un sector, o sòl urbanitzable), serà aquest que el distribuirà entre les diferents 
zones resultants. 
 
 
A l’article 43 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret legislatiu 1/2005, es 
fixa el deure de cessió de sòl corresponent al aprofitament: 
 
 

“ Article 43. Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no 
consolidat.  
1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir a 
l’administració actuant, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora 
urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte 
alguna de les finalitats a què fa referència l’article 68.2.a……” 

 
 
 
Atenent als paràmetres de la qualificació urbanística del PAU 8, especificats 
també al Conveni Urbanístic de 14 de maig de 2018, li correspon una cessió de 
superfície de sòl destinada a aprofitament (10%) del PAU 8: 
 
98,34 m2 (clau a125) + 41,57 m2. (clau a00) = 139,91 m2. 
 
La superfície es petita en comparació a les parcel·les resultants, d’uns 350,00 
m2., motiu pel que es proposa una avaluació del aprofitament, per poder fer 
cessió econòmica del aprofitament mig. 
 



ROSER TORRENT                                                                                                           10 
 

 
 
 
Per tal de complir amb l’esmentada normativa, es procedirà a l’avaluació. Els 
valors de repercussió del sòl, per obtenir la seva valoració, es determinen pel 
mètode residual estàtic, d’acord amb la següent expressió: 
 

Vrs = (VV / k) – VC  on 
 
Vrs = Valor de repercussió del sòl en €/m2. edificable 
VV  = Valor en venda del m2. de l’edificació de l’ús considerat, el mes 
profitós del producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d’un 
estudi de mercat estadísticament significatiu. 
K   = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals. Amb 
caràcter general s’aplicarà 1,4 . Pot ser augmentat o disminuït entre 1,2 
i 1,5, atenent a la situació , urbanització o dinàmica edificatòria. 
VC  = Valor de construcció en €/m2. Edificable de l’ús considerat. Serà 
el resultat de sumar al pressupost d’execució material les despeses 
generals, el benefici industrial, tributs que graven la construcció, 
honoraris professionals i altres despeses necessàries per la construcció 
del immoble. 

 
 
 
 
Per obtenir el valor VV, es fa una valoració estadística de preus de venda 
atenent a la informació directa de mercat. Al propi casc urbà de Vilabertran, 
s’han trobat únicament tres finques amb una tipologia edificatòria semblant a la 
que es proposa al POUM 8: 
 
 

  
 
Per ampliar la base de dades, es consulta als portals de venda d’habitatges, 
per immobles d’obra nova  a Vilabertran i zones properes: 
 

 

Municipi Carrer Tipus Obra 
Nova 

M2. Preu/m2. 

Vilabertran J.  Alsina - P. 
Vergara 

Entre 
mitgeres 

si 132 1.477 €/m2. 

Vilabertran Abat Rigau Entre 
mitgeres 

si 207 1.039 €/m2. 

Vilabertran Josep Puig i Palau 
Entre 
mitgeres si 336 2.188 €/m2. 

   Mitjana  1.568 €/m2. 

Promig de 12 immobles propers a Vilabertran i comarca Preu/m2. 
Portal Habitaclia 2.170  €/m2. 
Portal Tucasa 1.168  €/m2. 

Mitjana dels 24 immobles  1.669 €/m2. 
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Per la zona de l’Alt Empordà, l’Institut d’Estadística de Catalunya dona un preu 
de 1.982,50 €/m2. Aquest valor però, no te en compte la situació de la 
construcció dins de lacomarca; a linia de costa, a l’interior, o propers a zones 
mes poblades o industrials.   
 
Aquest valor, i els preus de mercat, tant dels obtinguts directament al casc urbà 
de Vilabertran, com dels portals de venda d’habitatges, donen fortes variacions; 
es proposa ponderar els tres valors obtinguts, per tal de treure un valor mig que 
s’aproximi al màxim al valor de mercat a dia d’avui. 
 
Pel càlcul del aprofitament mig s’adopta per tant, el valor de mercat Vr de 
1.739,80 €/m2., mitjana del preu de venda dels habitatges a l’interior del casc 
urbà de Vilabertran, i del proporcionat pels portals immobiliaris per a Vilabertran 
i la seva zona d’influència i del valor obtingut del Institut d’Estadística de 
Catalunya.  (1.568 €/m2.; 1.669 €/m2.i 1.982,50 €/m2). 
 
 
 
 
 
Per determinar el valor VC, es a dir el  cost global d’una construcció a nou, es 
calcularà el seu cost real i efectiu de construcció ( el seu pressupost d’execució 
material), sobre el que s’aplicaran els diferents percentatges corresponents a 
les altres despeses necessàries per a l’execució de l’obra. 
 
Per l’obtenció del PEM, s’utilitzarà la fórmula que utilitza el COAC: 
PEM/m2 = Mb2020 . Cg . Ct . C q . c u 
 
En aplicació d’aquesta fórmula, els coeficients corresponents al tipus d’edifici 
contemplat per la normativa urbanística  son: 
 
COEFICIENT DESCRIPCCIÓ VALOR 

Cg   Coeficient geogràfic Província Girona 0,95 

Ct    Coeficient tipològic Nova planta, entre  mitgeres (1 o 2 
façanes) 

1 

Cmq   Coeficient qualitat Nivell Estàndard segons l’ús 1 

Cu    Coeficient d’ús Habitatges entre 150 m2. i 200 m2. 1,8 

 
Aplicant aquest coeficients  al Mòdul bàsic vigent pel 2020 , que es de 513,00 
€/m2., obtindríem  el Pressupost d’ Execució Material per m2.  
 
PEM/m2=Mb X Cg X Ct X Cq X Cu=513 €/m2 X 0,95 x 1x 1x 1,8 =877,23 €/m2. 
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Aplicant sobre aquest PEM  els diferents coeficients de despeses que incideixin 
en el cost  de la construcció per una tipologia residencial, obtindrem el valor Vc 
de cost de construcció per m2., segons el quadre següent : 
 
 

TIPOLOGIA RESIDENCIAL 
DESPESA % RESPECTE  PEM VALOR 
PRESSUPOST EXE.  MATERIAL     877,23   €/M2. 
DESPESES GENERALS 13,00 %    114,04   €/M2. 
BENEFICI INDUSTRIAL 7,00  %      61,41   €/M2. 
HONORARIS TÉCNICS 7,00  %     61,41   €/M2. 
LLICÉNCIES 3,00 %     26,31   €/M2. 
IMPOSTOS 1,50  %    13,16   €/M2. 
ALTRES ( ASSEGURANCES , OCT) 1 ,00 %      8,77   €/M2. 

TOTAL 1.162,33  €/M2. 
 
 
El càlcul del valor del sòl, es fa seguint el procediment establert al Reial Decret 
149/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la 
Llei del Sòl, segons la fórmula 

 
VS=  Σ( Ei  . VRSi)   on 
 
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat,  en €/m2. 
Ei= Edificabilitat corresponent a cada un dels usos considerats, en m2. 

Edificables per m2 de sòl 
VRSi= Valor de repercussió de sòl de cada un dels usos considerats , en 

euros per m2. Edificable. 
 
 
 
En el nostre cas, al comptar únicament amb un únic ús, la fórmula quedarà  

 
VS= S . VRS, on 
 
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat,  en €/m2. 
S = Superfície generada segons qualificació urbanística 
VRS= Valor de repercussió de sòl per a l’ús definit per la qualificació 
urbanística, en euros per m2. Edificable. 

 
El valor residual del sòl, serà    
VS= Vm/1,4 – Cc. ;   Vr= 1.739,80/1,4-1.162,33 = 80,38 €/m2. 
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Atenent al exposat, al aplicar aquesta quantitat a la superfície a cedir,obtindrem  
el valor econòmic del aprofitament mig, que serà de  
 
80,38 €/m2 x 139,91 m2. =11.245,96 €. (ONZE MIL DOS-CENTS 
QUARANTA CINC EUROS AMB NORANTA SIS CÈNTIMS) 
 
 
 
 
 
 
10.- SEGREGACIÓ DE LA FINCA RESULTANT: DESCRIPCCIÓ DE LES 
FINQUES RESULTANTS.-  Es projecta la segregació de la finca resultant en 
quatre entitats: 
 
 
FINCA SEGREGADA 1, amb façana cap a l carrer Figueres, a nord, seguint 
una línia corba de 6,42 mts,. i una línia recta de 6,46 mts.; per llevant, limita 
amb la finca segregada 2, seguint una línia recta de 30,74 mts. A migdia amb 
pas posterior, seguint una línia recta de 9,36 mts; per ponent, amb carrer sense 
nom, seguint una línia recta de 27,01 mts. La seva superfície es de 326,30 m2. 
 
El seu coeficient es 23,74 % 
 
 
 
FINCA SEGREGADA 2, amb façana cap al carrer Figueres, a nord, seguint una 
línia recta de 10,00 mts.; per llevant, limita amb la finca segregada 3, seguint 
una línia recta de 34,85 mts. A migdia limita en part amb pas posterior, seguint 
una línia trencada de 1,38 mts. i de i 4,58 mts., i en part , amb finca de propietat 
municipal, seguint una línia recta de 8,50 mts.;  per ponent la finca segregada 1 
seguint una línia recta de 30,74 mts. La seva superfície es de 349,47 m2. 
 
El seu coeficient es 25,42 % 
 
 
 
FINCA SEGREGADA 3, amb façana cap al carrer Figueres, a nord, seguint una 
línia recta de 10,00 mts.; per llevant, limita amb la finca segregada 4, seguint 
una línia recta de 34,37 mts. A migdia limita amb finca de propietat municipal, 
seguint una línia recta de 10,00 mts.;  per ponent la finca segregada 2 seguint 
una línia recta de 34,85 mts. La seva superfície es de 345,49 m2. 
 
El seu coeficient es 25,14 % 
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FINCA SEGREGADA 4, amb façana cap al carrer Figueres, a nord, seguint una 
línia recta de 10,00 mts.; per llevant, limita amb pas peatonal, seguint una línia 
recta de 33,88 mts. A migdia limita amb finca de propietat municipal, seguint 
una línia recta de 12,24 mts.;  per ponent la finca segregada 3 seguint una línia 
recta de 34,37 mts. La seva superfície es de 353,19 m2. 
 
El seu coeficient es 25,70 % 
 
 
Quadre resum de superfícies:  

 FINCA AGRUPADA CESIÓ VIALS FINCA RESULTANT 

SUPERFÍCIE 1.461,27 m2. 86,82 m2. 1.374,45 m2. 

 

 FINCA 1 FINCA 2 FINCA 3 FINCA 4 TOTAL 

SUPERFÍCIE 326,30 m2 349,47 m2 345,49 m2 353,19 m2 1.374,45 m2. 

PERCENTATGE 23,74 25,42 25,14 25,70 100 
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11.- CERTIFICAT I COORDENADES: 
 
COORDENADES UTM en projecció ETRS89, anomenades “coordenades 
georeferenciades” de les finques resultans de la segregació projectada. 

 
 El BOE, amb data de 29 d’agost de 2007, publicava el Real Decreto 
1071/2007 pel qual es regula el nou sistema de referència oficial a 
Espanya. L’articulat del Real Decreto estableix el sistema ETRS89 com 
el sistema geodèsic oficial a Espanya per a la referenciació geogràfica i 
cartogràfica oficial d’elements en l’àmbit de la Península Ibèrica i les 
Illes Balears, al mateix temps que explicita les projeccions a emprar per 
a la representació planimètrica oficial i la distribució dels fulls del Mapa 
Topogràfic Nacional en base al nou tall geodèsic. Segons el Real 
Decreto, tota la cartografia i bases de dades d’informació geogràfica i 
cartogràfica produïda o actualitzada per les Administracions Públiques, 
s’haurà de compilar i publicar d’acord al que descriu aquest Real 
Decreto a partir de l’1 de gener de 2015.  
 
La cartografia cadastral està en aquest sistema de coordenades, per 
tant les coordenades de la parcel·la objecte de l’informe estaran en 
aquest sistema. Informe redactat per Josep Montañà Trilla, arquitecte; 
col·legiat 9546-1. 

 

 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN: 

1.- Coordenades UTM del solar agregat, de la cessió per vialitat, de  la 
finca generada  i de les finques resultants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINCA ORIGINAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINQUES SEGREGADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILABERTRAN A 1 DE SETEMBRE DE 2020. 

 

 

 

 

L’ARQUITECTE : JOSEP MONTAÑÁ TRILLA 
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