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1.

ANTECEDENTS I ENCAIX LEGAL

1.- El Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès,
es va formular amb la finalitat de delimitar i ordenar les àrees residencials estratègiques
dels municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant
Adrià del Besòs per al quadrienni 2008-2011, a l’empara del Decret llei 1/2007, de 16
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
2.- Per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de data 18 de febrer de
2008, es va aprovar el document “d’Objectius i propòsits generals dels Plans directors
urbanístics per a la delimitació i ordenació de les Àrees residencials estratègiques per al
quadrienni 2008-2011”, i la iniciació del procediment de formulació Plans directors
urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques per al
quadrienni 2008-2011.
3.- La Disposició addicional única del Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents
en matèria urbanística, disposa que en el termini d’un any des de la data de l’acord de
formulació, s’ha d’aprovar definitivament el pla o plans directors urbanístics de delimitació i
ordenació de les àrees residencials estratègiques que, en conjunt, aportin com a mínim, la
meitat del nombre d’habitatges total previst en l’acord de formulació.
4.- El Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès
delimita els àmbits de l’Estrella a Badalona; de Sant Crit a Badalona; de La Remunta a
l’Hospitalet de Llobregat; Front del Riu Besòs a Sant Adrià del Besòs; La Bastida a Santa
Coloma de Gramenet i Safarejos a Santa Coloma de Gramenet. Aquest document va ser
aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 13 de
març de 2009, excepció feta de l’ARE de La Remunta de l’Hospitalet de Llobregat que va
incorporar-se al Pla director amb l’aprovació definitiva del 28 de juny de 2010. D’aquesta
manera les àrees residencials estratègiques delimitades son les següents:
Municipi

ARE

Badalona

ARE “L’Estrella”

4,3293 Ha

Badalona

ARE “Sant Crist”

1,442135 Ha

L’Hospitalet de Llobregat

ARE “La Remunta”

9,9219 Ha

Sant Adrià del Besòs

ARE “Front Riu
Besòs”

1,1530 Ha

ARE “La Bastida”

2,4000 Ha

ARE “Safarejos”

3,3560 Ha

Santa Coloma de
Gramenet
Santa Coloma de
Gramenet

Superfície àmbit

Les Àrees residencials estratègiques creades pel Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de
mesures urgents en matèria urbanística, constitueixen un dels instruments promoguts pel
Govern de Catalunya per a subvenir el dèficit actual i l’estimat d’habitatges amb protecció
pública a Catalunya mitjançant la creació del sòl urbanitzat, d’acord amb la diagnosi i
quantificació que es recull en el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016.
El Pacte nacional per a l’habitatge xifra les necessitats d’habitatge per al període 2007-2016
en 440.000 habitatges, de les quals 200.000 són acumulats i 240.000 seran de nova
aparició i, d’aquests, el 60% de les noves llars requeriran d’ajuts públics.
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El Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació de les ARES del Barcelonès en els
municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de
Gramenet, per al quadrienni 2008-2011, concreta aquests objectius amb:
- La determinació per al quadrienni 2008-2011 del nombre d’habitatges necessaris per a
subvenir el dèficit d’habitatges amb protecció oficial en aquest període en l’àmbit del
Barcelonès.
- Localització en els municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del
Besòs i Santa Coloma de Gramenet, dels àmbits susceptibles de ser àrees residencials
estratègiques en coherència amb les previsions del planejament territorial i urbanístic.
- La delimitació de les àrees residencials estratègiques de l’Estrella i Sant Crist a
Badalona, La Remunta a l’Hospitalet de Llobregat, Front Riu Besòs a Sant Adrià del
Besòs i La Bastida i Safarejos a Santa Coloma de Gramenet, en continuïtat amb els
teixits urbans existents o previstos, garantint la bona accessibilitat a la xarxa de transport
públic i el subministrament d’aigua, d’acord amb els àmbits que, per a cadascuna d’elles,
finalment es proposen com a resultat de l’audiència als ajuntaments del document
d’Objectius i Propòsits i dels treballs tècnics de formulació del PDU.
- L’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis d’un pla urbanístic
derivat dels àmbits delimitats amb la concreció del traçat i les característiques de, com a
mínim, les obres d’urbanització bàsiques amb el nivell i documentació propis.
- La quantificació i localització de les reserves urbanístiques per a les diferents tipologies
d’habitatges, especialment les sotmeses a algun tipus de protecció pública, en funció de
la realitat socioeconòmica del municipi i la seva àrea d’influència, a fi de garantir la
cohesió social i evitar situacions de segmentació social.
- La fixació de les necessitats d’habitatge dotacional i els seus destinataris amb la
identificació dels segments de població amb dificultat d’accés a l’habitatge, així com la
dels col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació.
- Les necessitats d’equipaments comunitaris i els seus usos en relació a les necessitats
derivades de l’ocupació dels nous habitatges.
El marc legal bàsic de referència d’aquest Pla director urbanístic de delimitació i ordenació
de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès per al quadrienni 20082011, és del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC).
Els Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials
estratègiques han d’establir l’ordenació detallada del sòl a nivell i documentació propis d’un
pla urbanístic derivat, essent per tant d’aplicació als sòls classificats com a urbanitzables
delimitats, els articles 65 i 66 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 84 a 89, 100 i DT 1a i 2a del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Als sòls classificats
com a urbans no consolidats, els serà d’aplicació l’article 70 del Decret legislatiu 1/2010, i
els articles 94, 84 a 89, 100 i DT 1a i 2a del seu Reglament.
Així mateix, l’apartat 5 de l’article 56 del Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els
Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials
estratègiques, han de concretar el traçat i les característiques de , com a mínim, les obres
d’urbanització bàsiques amb el nivell i documentació propis d’un projecte d’urbanització,
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regulats en l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme, i
articles 96 a 98, del seu Reglament.
La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes en el seu article
8.1.c) estableix que els plans directors urbanístics s’han de sotmetre al procediment
d’avaluació ambiental.
El procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics és el regulat en l’article 115 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Aquest procediment es va iniciar abans de l’aprovació inicial del Pla director urbanístic de
les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb la presentació davant
de l’òrgan ambiental de l’Avanç de planejament i l’informe preliminar de sostenibilitat
ambiental. El Document de referència es va emetre per la Subdirecció General d’Avaluació
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge en data 4 de juny de 2008, i les
seves determinacions eren incorporar en l’informe de sostenibilitat ambiental –ISAincorporat en annex al Pla director urbanístic.
Complementàriament amb l’anterior, és d’aplicació la Llei 18/2007, de 28 de novembre, del
dret a l’habitatge, (DOGC NÚM. 5044, de 9 de gener de 2008) el Pacte Nacional per a
l’Habitatge 2007-2016, que estableix el marc de les polítiques dirigides a satisfer les
necessitats actuals i estimades per aquest horitzó de referència, així com el Decret
152/2008, pel qual es regulen l’habitatge concertat i l’habitatge de lloguer amb opció de
compra i s’adopten altres mesures en matèria d’habitatge, aprovat pel Govern el 29 de juliol
de 2008.
Per últim, cal assenyalar que la tramitació dels Plans directors urbanístics de delimitació i
ordenació de les àrees residencials estratègiques, és la prevista en l’actual article 83 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, coincident amb l’antic article 81 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol.
En aplicació del que preveu en aquest precepte, la tramitació del Pla director urbanístic de
les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès que incorpora l’ARE de “La
Remunta de l’Hospitalet de Llobregat, ha estat la següent:
Aprovació inicial el 25 de setembre de 2008 i aprovació provisional per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per correspondre tots els municipis de l’àmbit del Pla
director urbanístics a l’àmbit competencial de l’esmentat organisme.
Aprovació definitiva pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 30 de
juny de 2010 previ informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.
Per a l’execució de l’àrea residencial estratègica de l’àmbit de la Remunta al municipi de
L’Hospitalet de Llobregat, el Pla director urbanístic aprovat delimita un únic polígon
d’actuació urbanística i determina com a sistema per a la seva execució, el de reparcel·lació
en la modalitat de cooperació (article 33 de la normativa particular de l’ARE La Remunta).
Aquest mateix article, en el seu apartat segon, estableix que l’administració actuant serà el
Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat.
En execució d’aquestes previsions es tramita el present projecte de reparcel·lació, per a
l’equidistribució dels beneficis i de les càrregues urbanístiques derivades de l’ordenació i la
distribució dels aprofitaments establerts en el pla que s’executa.
Aquest Projecte, redactat d’acord amb els criteris que estableix l’article 126 del Text refós
de la Llei d’urbanisme i les disposicions legals i reglamentàries concordants, ha de ser
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aprovat inicialment i definitivament pel Consell General de l’esmentat Consorci (article
119.2 TRLUC).
Amb l’acord d’aprovació inicial de 9 de novembre de 2010 i la corresponent publicació
edictal, es va obrir el període d’informació pública, conforme el que estableix la legislació
vigent.
Així mateix, es practicaren les corresponents notificacions individualitzades a tots els
propietaris i altres afectats pel Projecte de reparcel·lació, a l’efecte d’emetre les al·legacions
que consideressin oportunes en defensa dels seus drets, tal i com disposa l’article 119.2.c)
del Text refós de la Llei d’urbanisme, tal com queda informat i recollit en el Capítol 3
d’aquest document.
Per acord del consell General de data 1 de març de 2011, es va acordar sotmetre el
projecte a un segon termini d’exposició al públic.
Aquest projecte de reparcel·lació es redacta i tramita d’acord amb les determinacions dels
articles 126, 139, 140 del Text refós de la Llei d’urbanisme i concordants del seu Reglament
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Així mateix, aquest projecte respecta les determinacions del Reial decret 1093/1997, de 4
de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de
la Llei hipotecària sobre la inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística.
2.

OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
Aquest Projecte de Reparcel·lació té per objecte el concretar, d’acord amb la normativa
continguda als articles 124 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 130 i següents del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; la descripció i
adjudicació de les parcel·les resultants del procés d’urbanització als propietaris afectats i la
cessió dels sòls qualificats de sistemes a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord
amb les determinacions de l’ordenació de l’ARE “La Remunta” que s’executa en aplicació
del principi de justa distribució dels beneficis i càrregues del planejament.
El present projecte de reparcel·lació, com a instrument de gestió d’aquesta ordenació, ha
de fer possible la ulterior fase d’urbanització i edificació, amb els següents elements a
destacar:
a.

El polígon d’actuació urbanística inclou un total de 47 propietats.

b. Els immobles de titularitat pública inclosos en el polígon objecte de reparcel·lació
participen de la distribució de beneficis i càrregues, excepte els vials existents que queden
substituïts per la vialitat resultant de l’ordenació que s’executa, sempre que siguin finques
de domini i titularitat pública.
c. Una part substancial del sostre destinat a habitatge queda subjecte a alguna de les
modalitats d’habitatge protegit, previstes en la legislació vigent, d’acord amb les
determinacions de l’ordenació que s’executa i de la previsió de sòl per recol·locar als
afectats.
d. Els límits del polígon d’actuació urbanística no es corresponen exactament amb els
límits físics d’algunes de les finques que hi són incloses. En aquest cas, una part de la seva
superfície queda fora de l’àmbit del polígon d’actuació i, per tant, fora d’aquest projecte de
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reparcel·lació. Es tracta de finques que es troben en el límit nord i de ponent, junt al terme
municipal de Cornellà de Llobregat. En aquest cas, el projecte descriu la superfície i límits
de la part de les finques incloses dins del polígon d’actuació urbanística per poder procedir
a la seva segregació - article 146.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme -, i també efectua la descripció de la resta de finca que
queda fora de la unitat reparcel·lable.
e. Totes les edificacions existents en l’àmbit de reparcel·lació han de ser considerades
incompatibles amb el planejament, amb les següents excepcions:
- Part de les incloses en la qualificació de sistemes de parcs i jardins urbans i
d’equipaments comunitaris dins els terrenys de l’antiga caserna de la Remunta.
- L’edificació destinada actualment a dotació assistencial, la qual està qualificada com a
sistema d’equipaments comunitaris i que pertany a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat.
Igualment i d’acord amb l’article 22 de la normativa del pla, s’ha de fixar un regim transitori
en aquelles edificacions del nucli de la Fonteta que acordin una permanència dels residents
de dret en el moment de l’aprovació inicial del pla director de la Remunta.
El Projecte de reparcel·lació que ens ocupa, s’ajusta quant al seu contingut a les
prescripcions exigides pels articles 144 i següents del Reglament de la Llei d’urbanisme
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
El Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès,
pel que fa a l’ARE de la Remunta del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimita
un únic polígon d’actuació urbanística, que coincideix amb l’àmbit del sector i té una
superfície total de 99.219,00 m2. Els seus límits són:
- a l’Oest, el nus de l’avinguda de Ramon Frontera amb la Ronda de Dalt i les vies del tren
de la línia de Vilafranca.
- a l’Est, els carrers de Miquel Peiró i Victori, el carrer de Lleó, el camí de la Fonteta, el
torrent de Can Nyac i la línia de tren de Vilafranca, inclòs el carrer Baix.
- al Sud, els terrenys ocupats per l’escola de capacitació agrària eqüestre de l’Hospitalet
de Llobregat, antiga caserna de “La Remunta”, limitant amb el carrer Major.
L’ordenació de l’ARE de La Remunta inclou, a més, uns àmbits complementaris, els quals,
situats fora del polígon, s’hauran d’urbanitzar, amb una superfície de 6.086 m2, dels quals
una part son municipals, una altra part propietat del Ministerio de Defensa i una tercera part
se situen al municipi de Cornellà de Llobregat.

3.

RESULTAT DEL PROCEDIMENT DE LA PRIMERA INFORMACIÓ PÚBLICA.

I.

Introducció.
En data 9 de novembre de 2010, el Consell General del Consorci per a la Reforma de la
Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, com administració actuant, va aprovar inicialment el
Projecte de reparcel·lació de l’ARE de “La Remunta” que va ser exposat al públic,
mitjançant edictes publicats en el BOPB el dia 1 de desembre de 2010, DOGC el dia 9 de
desembre de 2010 i en el diari “Avui” el dia 30 de novembre del mateix any, efectuant-se
les notificacions personals a les persones interessades.
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Durant el primer termini d’exposició al públic es van presentar un total de 43 escrits
d’al·legacions a les que cal afegir les 11 compareixences fetes a la mateixa seu del
Consorci. Donat que el projecte aprovat inicialment tenia 46 finques privades, més els vials,
es pot considerar que s’ha produït la necessària participació dels propietaris en el procés de
gestió urbanística, d’acord amb el que preveu l’article 120.3 del Reglament de la Llei
d’urbanisme de 2006, per ara l’últim vigent.
L’informe sobre les al·legacions presentades, s’adjunta com annex 1.

II.

Rectificacions
A la vista del resultat del primer parìode d’informació pública i de l'informe sobre les
al·legacions presentades, s’han introduït les següents rectificacions al projecte:
1. Indemnitzacions substitutòries.
S’ha donat compliment al que disposa l’article 126,1, d) del Text refós de la Llei
d’urbanisme estableix, el qual, amb caràcter preceptiu, obliga a d'indemnitzar als propietaris
els drets dels quals no arribin al 15% de la parcel·la mínima edificable, a menys que no hi
hagi acord unànime entre tots els propietaris en un altre sentit (art. 126. 4 , i art. 139. 5 del
Reglament. de la Llei d’urbanisme de 2006).
Això va suposar l’exclusió de més del 55% de propietats, quins titulars en lloc de rebre
terrenys, o part de terrenys en règim d’indivisió en les noves parcel·les resultants de la
reparcel·lació, passant a ser creditors en el compte de liquidació provisional d'un dret a
rebre una indemnització econòmica per la finca aportada.
Es van incrementar per tant les quotes d’urbanització, amb aquesta partida d’indemnització
substitutòries, per una banda, al incloure tots els imports de les finques aportades, que
hauran de ser abonades per tota la comunitat reparcel·latòria, i per un altre, l’aprofitament
urbanístic que s’havia atribuït a aquests propietaris, que ara resten exclosos de
l’adjudicació de terrenys edificables, es reparteixen proporcionalment entre la resta de
titulars que si tenen dret a l'adjudicació de parcel·la edificable, que es repartirà en funció
dels drets que ostenten dins l’àmbit reparcel·latori.
En conseqüència es va rectificar el projecte de reparcel·lació en el sentit d'excloure de les
finques adjudicades als titulars de dret d'indemnització en virtut de l’article 126. 1, d) , i, per
un altre, fer una nova adjudicació de les parcel·les edificables privades a la resta de titulars
de drets derivats de l’ ARE de “La Remunta”.
2. Canvis de titularitat: Incorporació de rectificacions derivades de transmissors de finques
intervius i mortis causa.
Una gran part de les finques (aportades) que estan incloses dins del Projecte de
reparcel·lació aprovat inicialment el 9 de novembre de 2010, no tenen els titulars que
figuren el Projecte inicial. Algunes havien canviat de titular i així consta en el Registre de la
Propietat, en altres casos el que succeeix és que els titulars registrals són morts, i calia
regularitzar la situació de les transmissions mortis causa que s’han produït, i, per tant, no
constant en cap registre públic. Això és dóna bàsicament en l'àrea de La Fonteta,
segurament per estar qualificada de zona verda des de l’aprovació del Pla general
metropolità l'any 1976. La indefinició sobre la seva realització, les incògnites que es
plantejaven sobre el seu futur, entre altres factors, van provocar que els titulars
descuidessin les finques en el sentit de no tenir-les en compte a l'hora de regularitzar
propietats.
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Hi ha, però, diverses situacions que podem agrupar en els següents grups:
a) Finques en les quals s’ha produït la transmissió mortis causa, però que les escriptures
d’acceptació d'herència no havien tingut accés encara al Registre de la Propietat. En
aquests casos els titulars estan actualment fent els tràmits pertinents.
b) Finques, que tot i que es coneix la defunció del titular o titulars, i del hereu o hereus
nominats (per conèixer el testament i certificat d’últimes voluntats) encara no s’ha
procedit a formalitzar l’acceptació d’herència davant notari, i en conseqüència, fins que
no s’atorgui aquesta escriptura no pot modificar-se el projecte.
c) Finques, en les quals es manifesta que s’han produït transmissions, normalment vendes
amb contractes verbals i que, els que es diuen adquirents han abonat normalment la
contribució, però a nom dels titulars registrals. I altres, que són reivindicades per més
d’un pretès titular, però sense que s’aporti cap documentació acreditativa fefaent.
d) Finalment, també hi havia errors en quant a titulars o parts de la titularitat, que s’han
rectificat al haver estat degudament clarificada mitjançant els documents públics adients.
La solució adoptada en cadascun d’aquests grups és, per força, diversa:
a') En el supòsit que hi hagi document notarial translatiu del domini, tot i que no estigui
inscrit en el Registre de la Propietat, cal modificar la titularitat, doncs la inscripció en el
Registre pot efectuar-se immediatament.
b') En el supòsit que, tot hi existint la documentació que en principi, atorgaria la titularitat a
persona diversa a la que apareix en el Projecte inicial i en el Registre de la Propietat, si
no s’ha atorgat l’escriptura publica d’acceptació d’herència, cal mantenir l’actual en
espera que s’aporti aquesta documentació i es tingui certesa dels nous titulars.
c') Quant als contractes verbals, a falta d'altres proves, no poden ser acceptats d’acord amb
el que estableix la legislació civil catalana, en quant regula la transmissió de béns
immobles, i el Codi Civil que obliga que la transmissió d’immobles es faci en document
públic.
d') Quan hi ha diverses persones que pretenen la titularitat d’un immoble, sense que cap
d’elles sigui titular ni Registral ni Cadastral, ni aporti cap documentació acreditativa
suficient, cal mantenir la mateixa que apareix en el Registre de la Propietat o en el
Cadastre, d’acord amb el que estableix la normativa sobre expropiació forçosa. En
aquests supòsits tampoc s’ha d’introduir cap variació en les finques aportades, ni en la
finca adjudicada o la indemnització substitutòria, que estaran a resultes de qui
definitivament resulti el seu titular, via convencional o judicial.
e') Els errors un cop constatats s’han de rectificar, en les finques aportades i les
adjudicades (percentatges sobre parts indivises de finques, i altres).
Tot l’anterior en aplicació del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme i disposicions de general aplicació. Evidentment, s’ha
aplicat la normativa prevista en la Llei i el Reglament d’expropiació forçosa d’aplicació
subsidiària a les reparcel·lacions en quan al règim de titularitats.
3.

Amidament de les finques.

Moltes al·legacions feien referència a la inexactitud de la superfície de les finques
aportades. D’acord amb el que s’estableix en l’article 132. 2 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, quan hi ha discordança entre els títols i la realitat física de la finca, s’ha d’estar
a la realitat física.
Per això el Consorci va encarregar a la empresa TOYSER, SA l’amidament topogràfic de
les finques aportades. El resultat és el següent: la superfície de la majoria de finques no
concordaba ni la amb superfície cadastral (que és la que constava en el projecte inicialment
aprovat) ni la superfície registral.
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Es per això que s’ha rectificat el Projecte en el sentit que les finques aportades tenen la
superfície que es deriva de l’últim amidament topogràfic efectuat al febrer d’enguany. Això
ha comportat la modificació de les finques aportades amb la modificació de la seva cabuda
(increment o minoració), i en alguns casos, la segregació de part d’una finca que serà
l'aportada per estar dins l’àmbit reparcel·lable i descriure la resta, tal com prescriu l’article
246 del Reglament ja indicat.
També s’ha tingut present l’ocupació directa efectuada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat al realitzar, amb caràcter d’urgència, el mur de contenció a les finques situades al
carrer de l’Aviació i que va suposar una minva efectiva de diverses propietats, sense que
consti la seva indemnització. En aquest cas s’han inclòs les superfícies afectades que estan
dins de l’àmbit reparcel·lable.
4.

Minoració de les finques adjudicades en indivisió.

D’acord amb el que estableix l’article 139,4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i atenent
a les al·legacions del afectats, hem aplicat el principi que estableix que, en l’adjudicació en
indivís, s’ha de procurar la creació de comunitats amb el menor nombre possible de
persones copropietàries.
5.

Valoració de les finques aportades: Preu del sòl

El sòl inclòs dins l’ARE de “La Remunta” té la classificació urbanística de sòl urbà no
consolidat.
D’acord amb les previsions de l’Avaluació Econòmica Financera del Pla director urbanístic
de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb les hipòtesis
d’inversió, aprofitament, distribució temporal esperada i del flux de tresoreria que d’elles
se’n desprèn, actualitzat amb corresponent taxa de descompte, un valor residual del sòl del
sector de 31.157.742,57 € que dividit per la superfície total computable del sector,
representa un preu unitari de 314,03 € m2 de sòl.
6.

Valoració de les finques aportades: edificacions i altres elements valorables.

Per tal d’establir el valor de les edificacions i dels elements valorables, el Consorci va
encarregar un nou estudi de valoració a l’empresa ADEMÀ CANELA COMELLA,
ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P. que s’incorpora en el compte de liquidació provisional.
7.

Inclusió dels arrendataris i altres ocupants amb títol suficient. Reallotjament

De resultes de la documentació aportada pels interessats durant el primer termini
d’exposició al públic, s’ha tingut constància de la identificació de les persones, titulars dels
immobles, que tenen la seva residència legal i habitual al nucli de La Fonteta, i que per tant
podrien acollir-se al art. 22.5 de l’ARE de la Remunta. A més apareixen dins de l’àmbit
reparcel·lable altres titulars de diversos drets (arrendaments, dret d’us i altres títols legals )
que d’acord amb el que es preveu en l’article 120 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost Text Refós de la Llei d’urbanisme, i el seu desenvolupament efectuat pel Decret
80/2009, de 19 de maig , pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer
efectiu el dret de reallotjament, i que modifica el vigent Reglament , Decret 305/ de 18 de
juliol.
Tots ells tenen el dret de reallotjament, en les seves diverses modalitats, condicions i altres
circumstancies queden reflectits en la memòria del Projecte de reparcel·lació tal com es pot
veure en l’apartat 15 d’aquesta Memòria.
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Per una banda, tal com s’ha dit anteriorment, d’acord amb l’article 22.5 de la normativa del
planejament aprovat, s’ha fixat un règim transitori en aquelles edificacions del nucli de La
Fonteta que acordin una permanència dels seus residents de dret en el moment de
l’aprovació inicial del pla director de la Remunta, que serà recollida en els convenis
individualitzats. Aquests convenis abasten a les persones que mantindran la seva
residència, si bé amb caràcter temporal, en el si de La Fonteta, i que per tant, substitueixen
aquest dret de reallotjament, pel manteniment temporal en els actuals habitatges, donat el
seu caràcter de patrimoni històric arquitectònic. La resta de residents al nucli gaudeixen, si
compleixen amb els requisits previstos en la normativa vigent, d’un dret de reallotjament,
amb independència a la indemnització que els correspon per la extinció dels seus drets.
Per tal de fer efectiu aquest dret de reallotjament, el Consorci promourà l’edificació
d’habitatges en l’àmbit de l’ ARE per poder fer efectiu aquest dret. Mentre no es pugui
edificar ni adjudicar els nous habitatges, i sempre previ conveni , els residents poden
quedar en les seves actuals residències que constitueixen domicili habitual, un cop aprovat
definitivament el projecte de reparcel·lació, això si, modificant-se el seu títol d’ocupació,
que passarà a ser el de precaristes consentits, fins al lliurament del nou habitatge, al que
hauran de traslladar-se en el termini màxim de un mes des de la seva adjudicació, moment
en que se’ls lliurarà la resta de la indemnització (una 1/3 part ) que els correspongui per la
extinció dels seus drets, que quedarà ajornada des de l’aprovació definitiva del projecte.
8. Finca ocupada directament per l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat com a
sistema viari.
Una part de la finca atribuïda a l’Ajuntament com a vial, en concret uns 1.983,57 metres
dins de l’àmbit reparcel·lable, segons la documentació aportada pel Patrimoni de l'Estat, del
Ministerio de Economia, pertanyen a l'Estat, essent la finca 21445 inscrita en el Registre de
la Propietat i que consta en el Inventari de Bens de l’Estat com a finca patrimonial amb el
núm. 1987 724 98 999 0502 001

III. -Conclusions
Com a resultat de la proposta de resolució de les al·legacions i manifestacions formulades,
indicades anteriorment, es van introduir en el projecte de Reparcel·lació notòries
modificacions respecte l’aprovat inicialment en data 9 de novembre de 2010, sigui de nom
de propietaris, títols, quotes de participació i altres, com sobre descripció d’algunes finques
aportades i la totalitat de les resultants de domini privat, puix que al ser acceptada
l’aplicació de l’article 126, d del Text refós, ha significat la modificació total de les finques
que s’adjudiquen.
Cal entendre que tot o que no alteren els objectius del Pla ni l’equitat en la distribució de
carregues i beneficis del projecte, que es mantenen inalterats, aquestes modificacions al
ser substancials requereixen, una banda la rectificació del projecte inicialment aprovat el 9
de novembre de 2010, i per un altre la obertura d’un nou termini d’exposició al públic, per tal
de que els interessats tinguessin la possibilitat d’al·legar sobre el projecte rectificat, abans
de la seva aprovació definitiva .
A més, en aquest nou text s’han afegit els següents documents:
1. Llistat de propietaris amb dret a indemnització substitutòria l'adjudicació de finca amb
indivisió en aplicació de l’article 126, d) del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2010),
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2. Llistat d’arrendataris i altres titulars de drets situats dins de l’àmbit reparcel·latori, amb
dret a relocalització en el mateix o un altre indret, per constituir el seu domicili legal
habitual.
4.

INFORME DE LES AL·LEGACIONS DE LA SEGONA EXPOSICIÓ PUBLICA
En data 9 de novembre de 2010, el Consell General del Consorci per la Reforma de la
Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, com administració actuant, va aprovar inicialment el
Projecte de reparcel·lació de l’ARE de “La Remunta” que va ser exposat al públic,
mitjançant edictes publicats en el BOPB el dia 1 de desembre de 2010, DOGC el dia 9 de
desembre de 2010 i en el diari “Avui” el dia 30 de novembre del mateix any, efectuant-se
les notificacions personals a les persones interessades.
En data 1 de març de 2011 el Consell del Consorci va acordar el següent:
“D’acord amb aquests antecedents es proposa al Consell General del Consorci per a la
Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’informe, de data 22 de febrer de 2011, pel qual es proposa estimar o
desestimar, segons el cas, els escrits d’al·legacions presentats en el tràmit d’informació
publica al que s’ha sotmès l’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La
Remunta” del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- Facultar al director del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet de
Llobregat per tal que sotmeti el Projecte de reparcel·lació a un segon període d’exposició al
públic, pel termini d’un mes, un cop s’incorporin al document les modificacions derivades de
l’estimació d’algunes al·legacions i de la subscripció, si s’escau, dels acords amb particulars
als quals es refereix l’article 22 de la normativa particular de l’ARE.”
En data 3 de maig de 2011, per Resolució del Director de l’esmentat Consorci , és va donar
per finalitzat el procés d’adequació del projecte de reparcel·lació a l’informe de data 22 de
febrer de 2011 sobre estimació i desestimació de les al·legacions presentades durant la
primera exposició al públic del mateix, i és va publicar en el BOPB núm. 5903 el dia
20/6/2011, en el DOGC núm. 5.903 el dia 20/6/2011 i en el diari El Avui dia 20/6/2011, a
més de notificar-se personalment a totes les persones interessades, on a més de l’obertura
d’un segon tràmit d’exposició al públic, per el termini d’un mes, poguessin presentar escrits i
al·legacions, sobre les modificacions introduïdes en el projecte de reparcel·lació.
Tanmateix, en aquell moment és va notificar personalment, en document a part, a totes les
persones afectades per la reparcel·lació en quan tenien el seu domicili legal i habitual dins
de l’àmbit de la mateixa, per tal que es personessin en el expedient, i manifestessin si
volien acollir-se a alguna de les següents modalitats: a) Reallotjament d’acord amb el art.
22.5 del Planejament de l’ARE de la remunta, b) Reallotjament segons el que, en general,
preveu la normativa vigent o c) Renúncia de una o altre possibilitat de reallotjament o de
ambdues, amb el advertiment exprés que en cas de no personar-se en el termini d’un mes
es considerava que renunciaven d’acord amb el que estableix l’article 120.2 del Reglament
Decret 80/2009, de 19 de juny (DOGC 5384 de 21/05/2009).
Durant aquests període s’han obtingut les inscripcions registrals de un nombre considerable
de finques compreses dins el seu àmbit, i s’ha procedit a demanar-se al Registrador de la
Propietat núm. 6 de L’Hospitalet que emetés els corresponents certificats i practiqués la
preceptiva nota marginal d’acord amb el que es preveu en la vigent normativa urbanística.
Caldrà tenir molt present que a la resposta de les al·legacions i altres escrits que ara
s’exposaran, sempre caldrà tenir present el contingut de l’informe de data 22 de febrer de
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2011, que consta en el expedient. Moltes persones físiques o jurídiques, no han presentat
al·legacions per quan ja estaven conformes amb la resposta donada per la administració
actuant a les ja efectuades en la primera exposició publica i la seva corresponen translació
al projecte de reparcel·lació (PR) que darrerament és va exposar el públic.
VALORACIÓ DELS ESCRITS D’AL·LEGACIONS I COMPAREIXENCES

1.- Data 29/06/2011 RE 55 (Consorci) presentat per MARIA CARMEN I MONTSERRAT
BAZACO TRIAS, com a titulars, en part, de les finques aportades núm. 17 i 18 en el PR
Adreça per a notificacions: Av. Diagonal, 299, 3r 2a i c/ Marina, 286, 4t 1a de Barcelona,
respectivament.
Al·leguen,
1.- Una part de les seves al·legacions s’han estimat i es congratulen en que els seus drets
es concretin en una indemnització econòmica, i no en adjudicació de sostre.
2.- No estan d’acord en el valor del sol (314,03€/m2), per ser insuficient i injustificat, basat
en dates genèriques i no en el preu del mercat.
3.- Consideren que lo procedent era una nova aprovació inicial, per haver-se fet
modificacions substancials.
Sol·liciten,
1- Que es faci un estudi econòmic ben elaborat dels valors del sol
2- Es procedeixi a aprovar de nou inicialment el projecte.
Proposta:
a) Significar que el canvi d’atribució d’una parcel·la en indivisió a una indemnització
substitutòria va venir obligat per la petició de la majoria dels propietaris., tal com es
s’explica a la Memòria, d’acord amb el que estableix l’article 126.1.d del Text refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010).
c) Desestimar, puix que el valor del sol és el que és. La consideració de insuficiència és
purament subjectiva i el projecte de reparcel·lació justifica plenament d’on resulta el preu
unitari del sòl.
d) L’aprovació inicial és un acte tràmit d’inici de l’expedient, un cop iniciat la normativa
urbanística obliga a que si és produeixen modificacions substancials en el projecte
inicialment es faci una nova exposició al públic.

2-Data 12/07/2011, RG 57 (Consorci) ESTEBAN PORTALES RUEDA, carrer Aviació 34
l’Hospitalet del Llobregat
Manifesta
1.Que va abans ja va presentar un escrit a nom de l’empresa que està instal·lada en la finca
també com a inquilina.
2. Que ara reclama com afectat directe, ja que ell i la seva família viuen aquí des de ha
anys i estan empadronats, i exigeixen ser reallotjats en un altre vivenda en el barri.
3. Esperen un acord amistós sobre el tema.
Proposta:
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a) D’acord amb la documentació aportada, el contracte d’arrendament subscrit el dia 14 de
febrer de 2003 té per objecte, segons indica el seu propi títol, “contracto de arrendamiento
de finca urbana para uso distinto al de vivienda”, l’arrendament de un terreny per a ser
destinat a “almacen de mercaderías y aparcamiento de los vehiculos”, en exclusivitat.
Aquets contracte no permet la utilització de la finca per a cap altre ús i així es feia constar
en l’anterior informe.
b) Cas de que d’acord amb la normativa vigent aquesta persona tingui dret al reallotjament
conjuntament amb la seva família, com sembla el cas, per presentar el full
d’empadronament municipal, caldrà estudiar i convenir amb el titular del dret d’arrendament
que opti per una de les dues indemnitzacions, per tal de que no és produeixi un enriquiment
injust a costa de la comunitat reparcel·latoria.

3- Data 15/07/2011 RE núm. 59 (Consorci), presentat per IRENEU CASTILLO CASO en
representació de Plataforma veïnal “ PROGEGIM EL CANAL DE LA INFANTA” Adreça per
a notificacions carrer Digoine, 34 , entresol 2ª, L’hospitalet del Llobregat.
Manifesta:
1. Que la plataforma es persona com a part interessada, d’acord amb l’article 31.2 la Llei
30/1992, de 26 de novembre i exercitant l’acció pública.
2. Que l’ajuntament de L’Hospitalet no ha donat suficient cobertura a les restes del Canal
de la Infanta , una de les infraestructures més importants que ha tingut l’Hospitalet, malgrat
conèixer la seva cabdal importància històrica, amb greu afectació de les restes que queden
dins del terrenys de l’antiga Caserna de La Remunta. I per això insten a l’Ajuntament i
Consorci a efectuar les modificacions al PR per assegurar el gaudi i coneixement de les
futures generacions.
3 No s’ha tingut en compte la importància de les restes del canal de la Infanta en el
moment de la reparcel·lació, i es per això que la Plataforma insta a les administracions
competents en el l’ARE de La Remunta, a redefinir la divisió de la parcel·la 46 i redissenyar
el traçat de la continuació de l’avinguda Josep Tarradelles de cara a preservar el patrimoni
històric de l’antic Canal de la Infanta. Insten també a replantejar-se la necessitat d’obrir un
nou vial, que lluny de afavorir els interessos de L’Hospitalet, té el seu beneficiari en un
municipi aliè.
4 S’ha modificat greument diversos elements, amb moviments de terres, que encara ens
troben en període de al·legacions, actuació que podria ser constitutiva de delicte contra el
patrimoni. I per això exhortem a la corporació gestora que suspengui els treballs, que
s’investigui la autoria dels mateixos i que es depuri de responsabilitats civils i penals, en
relació a les obres il·legals i els danys soferts.
5 No s’han efectuat els controls arqueològics obligatoris que la DGPC obliga a l’ARE per a
detectar les restes del Canal davant de qualsevol moviment de terres. La DGPC va dir “que
se’n desconeix la ubicació exacte i el seu estat de conservació i que cal fer sondejos previs,
dons en cas d’existir caldrà documentar-ho i establir les mesures adients. Les actuacions
realitzades poden constituir una falta greu, i per tant cal depurar responsabilitats civils i
penals.
Proposta:
a) En primer lloc, passar còpia de les presents Al·legacions a l’ajuntament de l’Hospitalet
per quan conté una denuncia, i no es competència del Consorci ni la valoració de si
procedeix obrir expedients sancionador ni de, si fos procedent iniciar-lo, la seva execució,
per implicar exercici d’autoritat.
b) Les obres de moviments de terres iniciades que s’han paralitzat, no han tingut cap
impacte en les suposades restes del canal.
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b) En quan el projecte de reparcel·lació cal assenyalar que, si el traçat del Canal no està al
descobert, el Consorci, d’acord amb les determinacions del Pla Director urbanístic que va
incloure el desenvolupament de l’ARE de La Remunta, iniciarà uns estudis de prospecció
arqueològica per tal que es constati la seva existència, indiquin l’abast del jaciment, el seu
possible tractament la corresponent documentació, per a coneixement de futures
generacions, tal com preveu també la normativa protectora del patrimoni cultural i
arquitectònic.

4.- Data 20/07/2011 RE 65 ( Consorci), presentat per MANUEL MOYANO I IRIS MUÑOZ,
com a propietaris de la finca aportada núm. 2 en PR. Adreça per a notificacions: c/ Ametller,
1, 2n 1a, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Al·leguen,
1.- Que han rebut escrit del 17 de maig i documentació adjunta.
2.- Que la superfície resultant de l’amidament del Departament tècnic ( 860;20m2) no
concorda amb la registral ni la cadastral (893 m2) i que creuen que es degut a que no
s’han tingut el compte els despreniments en el talús.
3. Que en quant als 22, 49 m2 fora d’àmbit, estan conformes a que es destinin a l' ampliació
del carrer Lleó.
Sol·liciten,
a)Que s’efectuï una nova medició del terreny.
Que s’acordi l’abonament dels 22,49 m2 sobrants per destinar-los a carrer.
Proposta:
a ) Estimar, considerant la superfície de la finca registral propietat dels al·legans, i que en
gran part constitueix la finca aportada núm. 2 en el PR, en 870,49 m2. a la vista la medició
efectuada de nou pels topògrafs.
b ) Estimar, d’acord amb el que preveu la normativa vigent , i abonar als titulars de la finca
els 22,49 m2 , de forma sensiblement triangular a la part nord de la finca registral que estan
destinats a vial, i que constitueix el resta de la finca Registral 1.100-NA.

5.-Data 20/07/2011 RE núm. 66 (Consorci) presentat per JOSÉ CABALLERO
CABALLERO, com a propietari de la finca aportada 30 i 31 en PR. Adreça per a
notificacions: Cr. Mestre Joan Pich i Santasusana 5 esc dreta 2on 1à ,08917 Badalona
Al·lega,
1. Que presenta una medició de les finques aportades, que el PR diu que tenen una
cabuda de 488,80 m2, efectuada per Bosch, Enginyer Tècnic topògraf , E 1/200, d’on
resulta una superfície de 490,45 m2.
2. En consideració de que el camí de la Fonteta 17 es utilitzat per la família els caps de
setmana e estiu, es pugui permetre l’ús i ocupació a títol de precari fins que sigui
imprescindible la seva efectiva ocupació per l’execució de les obres.
Proposta:
a) Estimar, al donar per valida la medició realitzada per Bosch, Enginyer Tècnic topògraf ,
E 1/200, plànol que s’incorpora a l’expedient.
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b) Estimar, donat que per motius de seguretat i ordre públic, cal programar els enderrocs
dels habitatges. Això no obstant, serà necessari subscriure amb el propietari un conveni per
regular la utilització de la finca, a precari, durada i altres circumstancies.

6.-Data 20/07/2011 RE 67 (Consorci), presentat per CRISTINA RIPOLLÈS GAMBÍN,
XAVIER GARCIA ALBERT, CRISTINA Mª I MARINA GARCÍA RIPOLLÈS, amb domicili al
carrer de la Fontera 24 bis, de finca aportada núm. 14 en PR. Adreça per a notificacions: c/
Camí de la Fonteta 24 bis, 08906 L’Hospitalet de Llobregat

Al·leguen,
1.- Que en la primera exposició al públic ja va manifestar que no estava d’acord amb la
valoració de l’habitatge existent, que el projecte valorava en 50.953,59€, i que va presentar
un INFORME TAXACIO
101-61892 de l’edifici realitzada per “CATSA” Col·lectiu
d’Arquitectes Taxadors SA., que fixava un valor de 78.675,00€. I que es deia que no
s’havia pogut entrar en l’habitatge cosa que no és certa.
2. Que la superfície real de la finca és 274, 50 m2, i no els que figuren en el projecte de
260,70m2 (13,80m2 menys) ;que no queda clar en el topogràfic aportat per el Consorci i
realitzat per la empresa Toyser SA. Que estan realitzant una medició que s’entregarà
properament.
Sol·liciten
Que es tingui per efectuada la manifestació i que es produeixi el canvi de valoració y
superfície que demanen
Proposta:
1.-Prèvia: Cal posar de manifest que la SRA. CRISTINA RIPOLLÈS GAMBÍN, es la titular
registral de la finca aportada 14, i les seves dues filles són ocupants de la mateixa; ni la
Sra. Ripollès ni el seu marit viuen en aquest immoble, tal com ha quedat demostrat per la
documentació que consta en l’expedient i de les seves manifestacions i que, si bé aquest
fet no impedeix que facin les al·legacions conjuntament, cal entendre que pel contingut de
les al·legacions és refereixen a qüestions que pertanyen a la propietat, no a les ocupants de
l’immoble ni al marit de la propietària.
2. Desestimar, la primera al·legació. En primer lloc cal recordar que el projecte aprovat
inicialment el 9/11/2010 preveia un valor d’aquest edifici de 18.221,76€, i que com a resultat
de la primera al·legació efectuada per la propietat és van fer revisió de les valoracions, i que
ara és preveu un valor de 50.953,59€ . En segon lloc hi ha un motiu per el qual aquesta
valoració no pot mai coincidir amb la presentada per la interessada i és el fet de que el seu
taxador no aplica, tal com manifesta expressament en la seva taxació la norma
ECO/805/203, de 27 de Març que és d’obligat compliment, i el arquitecte contractat per
l’administració actuant si ho té en compte.
3. Estimar la segona al·legació en funció del nou amidament fet de la finca d'on resulta una
superfície de 274, 50 m2.

7.- Data 20/07/2011 RE núm. 70 (Consorci) presentat per FUENSANTA GAMBÍN
VALVERDE, com a propietària de finca aportada núm. 27 en PR. Adreça per a
notificacions: Carrer Baix, 6-8, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Al·lega,
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1.- Que en la primera exposició al públic ja va manifestar que no estava d’acord amb la
valoració de l’habitatge existent, que el projecte valorava en 98.275,21€, i que va presentar
un INFORME TAXACIO 101-61893 de l’edifici realitzada per “CATSA” Col·lectiu
d’Arquitectes Taxadors SA., que fixava un valor de 138.350€.
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i que es produeixi el canvi de valoració que
demana.
Proposta:
1. Desestimar, l’al·legació. En primer lloc cal recordar que el projecte aprovat inicialment el
9/11/2010 preveia un valor d’aquest edifici de 46.775,82€, i que com a resultat de la primera
al·legació efectuada per la propietat és van fer revisió de les valoracions, i que ara és
preveu un valor de 78.003,44€. €. En segon lloc hi ha un motiu per el qual aquesta
valoració no pot mai coincidir amb la presentada per la interessada i és el fet de que el seu
valorador no aplica, tal com manifesta expressament en la seva taxació la norma
ECO/805/203, de 27 de Març que es d’obligat compliment i el arquitecte contractat per
l’administració actuant si ho té en compte.

8.- Data 20/07/2011 RE 73 (Consorci), presentat per JOSEFINA GAMBÍN VALVERDE, com
a propietària de la finca aportada núm. 28 en PR. Adreça per a notificacions: Carrer Baix, 48 , 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Al·lega,
1.- Que en la primera exposició al públic ja va manifestar que no estava d’acord amb la
valoració de l’habitatge existent, que el projecte valorava en 77.196,75€ que va presentar
un INFORME TAXACIO 101-61685 de l’edifici, realitzada per “CATSA” Col·lectiu
d’Arquitectes Taxadors SA., que fixava un valor de 99.913,00€,
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i que es produeixi el canvi de valoració que
demana.
Proposta:
1. Desestimar, l’al·legació. En primer lloc cal recordar que el projecte aprovat inicialment el
9/11/2010 preveia un valor d’aquest edifici de 48.490,35€, i que com a resultat de la primera
al·legació efectuada per la propietat és van fer revisió de les valoracions, i que ara és
preveu un valor de 77.196,75€ €. En segon lloc hi ha un motiu per el qual aquesta valoració
no pot mai coincidir amb la presentada per la interessada i és el fet de que el seu taxador
no aplica, tal com manifesta expressament en la seva taxació la norma ECO/805/203, de 27
de Març que es d’obligat compliment, i el arquitecte contractat per l’administració actuant
si.

9.- Data 20/07/2011 RE núm. 74 (Consorci) presentat per MARIA DOLORES I JORDI
FERRER RUBÍN, com hereus de VICENTE FERRER PALOU, propietari de finca aportada
núm. 6 en PR. Adreça per a notificacions: Carrer Baix, 3, 08906. L’Hospitalet de Llobregat
Al·leguen
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1.- Que en la primera exposició al públic ja va manifestar que no estava d’acord amb la
valoració de l’habitatge existent, que el projecte valorava en 19.720,21€ i que va presentar
un INFORME TAXACIO
101-61687 de l’edifici realitzada per “CATSA” Col·lectiu
d’Arquitectes Taxadors SA., que fixava un valor de 25.623,00€
Sol·liciten,
Que es tingui per efectuada la manifestació i que es produeixi el canvi de valoració que
demana.
Proposta:.
1 Desestimar, l’al·legació. En primer lloc cal recordar que el projecte aprovat inicialment el
9/11/2010 preveia un valor d’aquest edifici de 6.674,43€, i que com a resultat de la primera
al·legació efectuada per la propietat és van fer revisió de les valoracions, i que ara és
preveu un valor de 19.720,21€. En segon lloc hi ha un motiu per el qual aquesta valoració
no pot mai coincidir amb la presentada per la interessada i és el fet de que el seu taxador
no aplica, tal com manifesta expressament en la seva taxació la norma ECO/805/203, de 27
de Març que es d’obligat compliment i el arquitecte contractat per l’administració actuant si
ho te en compte.

10.-Data 20/07/2011, RE núm. 75(Consorci) presentat per Mª JOSEFA VÁZQUEZ NIETO,
com a propietària de finca aportada núm. 10 en PR. Adreça per a notificacions: Camí de la
Fonteta, 32, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Al·lega,
1.- Que en la primera exposició al públic ja va manifestar que no estava d’acord amb la
valoració de l’habitatge existent, que el projecte valorava en 98.275,21€, i que va presentar
un INFORME TAXACIO
101-61893 de l’edifici realitzada per “CATSA” Col·lectiu
d’Arquitectes Taxadors SA., que fixava un valor de 138.350€.
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i que es produeixi el canvi de valoració que
demana.
Proposta:
1. Desestimar, l’al·legació. En primer lloc cal recordar que el projecte aprovat inicialment el
9/11/2010 preveia un valor d’aquest edifici de 11.732,61€, i que com a resultat de la primera
al·legació efectuada per la propietat és van fer revisió de les valoracions, i que ara és
preveu un valor de 98.275,21€. €. En segon lloc hi ha un motiu per el qual aquesta
valoració no pot mai coincidir amb la presentada per la interessada i és el fet de que el seu
valorador no aplica, tal com manifesta expressament en la seva taxació la norma
ECO/805/203, de 27 de Març que es d’obligat compliment i el arquitecte contractat per
l’administració actuant si ho té en compte.

11. Data 21.07.2011 RE núm. 77 (Consorci), presentat per FRANCESC MARFÀ,
ADVOCAT actuant com a mandatari de en representació de per TERESA CASALS
CARBONELL, com a propietària de la finca aportada núm. 20 en PR. Adreça per a
notificacions: Bufet Puig Fontanals i Marfà, C/ Balmes 228-230, 3r 2a, 08006 Barcelona
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Al·lega,
1.- Que és titular de les finques aportades 20 i 26 i per demostrar-ho aporta còpia de
l’acceptació d’herència de 5/07/2011 davant el notari de l’Hospitalet del Llobregat , Juan
García Saez amb protocols 1399 i 1400 respectivament
2.- Que presenta noves valoracions realitzades per CATSA per estar millor fonamentades.
Aquestes valoracions resulten de la quantitat de 63.386€ per la finca 26 i de 197.422€ per
la finca 20
3.- Que aportaran estudi topogràfic de les finques, per discrepar dels amidaments fets pels
tècnics del Consorci. .
Sol·licita
1.- Que es rectifiquin les titularitats de la finca.
2.- Que es procedeixi a la rectificació del càlcul de la valoració.
Resposta>
a) Estimar, es modifica la titularitat de les finques aportades 20 i 26, i atribuir/les a la Sra.
Teresa Casals, al haver regularitzat herència dels seus pares, respectivament, tal com
demostra amb les escriptures aportades, i que resten pendents de inscripció Registral.
b) Desestimar, en part l’al·legació. En primer lloc cal recordar que el projecte aprovat
inicialment el 9/11/2010 preveia i).un valor d’aquest edifici de 72.396,00€.,per la finca
aportada 20 i que com a resultat de la primera al·legació efectuada per la propietat és van
fer revisió de les valoracions, i que ara és preveu un valor de 126.138,96€ amb inclusió del
sota-coberta. I ii) el mateix projecte inicialment aprovat per la finca aportada 26 preveia un
valor pel edifici de 22.265,62 m2, que actualment es valora en 48.810,61 en m2. En segon
lloc hi ha un motiu per el qual aquesta valoració no pot mai coincidir amb la presentada per
la interessada i és el fet de que el seu valorador no aplica, tal com manifesta expressament
en la seva taxació la norma ECO/805/203, de 27 de Març que es d’obligat compliment i el
arquitecte contractat per l’administració actuant si ho té en compte.
Finalment, en quan la superfície de la finca 26 s’ha incrementat passant de 688,90 m2 a
702 m2 en funció del nou amidament.
c) Estimar, d’acord amb els amidaments fets a la finca aportada núm. 20 en el PR,
s’incrementa la superfície de l’habitatge, amb la sota-coberta existent a la finca , donant per
tant una superfície total edificada de 452,30m2 que son les que es tenen en compte amb la
valoració en el RP.

12.- Data 21/07/2011 RE 78 (Consorci), presentat per FRANCESC MARFÀ, ADVOCAT
actuant com a mandatari de JOSÉ GASPAR SÁNCHEZ i ANGELA GALLEGO FRESNO
com propietaris de finques aportades 32 i 33 en PR. Adreça per a notificacions: BUFETE
PUIG FONTANALS I MARFA c) Balmes 228-230, 3e-2na. Barcelona 08006
Al·leguen,
1.- És propietari de la finques aportades 32 i 33. i presenten certificació de defunció de la
Sra. Maria Carmen Escala Torres com a proba de l’extinció del dret d’usdefruit vitalici que
ostentava
2.- Que presenten nova valoració de CATSA per un total de 138.498€, la qual es
fonamenta en nous amidaments: 86,12m2 construïts, 49,50m2 d’annexos, 19,13m2 de
soterrani i 3m2 de pous
Sol·liciten,
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1.- Que es rectifiquin les titularitats de la finca.
2.- Que es procedeixi a la rectificació del càlcul de la valoració.
Proposta:
a) Estimar: I com a conseqüència modificar el títol de la finca aportada 32 al haver-se
consolidat la propietat plena, amb la mort de l’usufructuaria Sra. Maria Carmen Escala
Torres, vitalícia antiga propietària de la finca, que segons certificat amés el 28 novembre
1999.
b) Desestimar, tal com és fa constar el les finques aportades en el PR la finca núm. 32 té
una superfície real de 129,50m2 i 373m2 la núm. 33 desprès de l últim amidament realitzat
pels Tècnics del Consorci.

13- Data 21/07/2011 RE 79 (Consorci), presentat per FRANCESC MARFÂ ADVOCAT
actuant com a mandatari de MANUEL MARCOS ÁLVAREZ, com a propietari de finca
aportada núm. 9 en PR. Adreça per a notificacions: BUFETE PUIG FONTANALS I MARFA
c) Balmes 228-230, 3e-2na. Barcelona 08006
Al·lega,
1.- Que el preu de càlcul de la valoració del sòl és manifestament baix i improcedent.
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i es modifiqui en el sentit de lo expressat
Proposta:
a) Desestimar, per quan el valor dels terrenys que son objecte de indemnització
substitutòria prevista en l’art. 126.d Text Refós de la Llei del Sol, es el resultat de deduir les
despeses de urbanització, de gestió i de reallotjament per metre quadrat edificable, al valor
que es dona al m2 edificable de terreny, en funció de diversos factors, entre ells els de
localització, intensitat edificatòria i altres, multiplicat per els metres quadrats de finca
aportada. I que tal com s’explica àmpliament a la pàg. 33 de la Memòria del PR “El sòl
inclòs dins l’ARE de “La Remunta” té la classificació urbanística de sòl urbà no consolidat.
D’acord amb les previsions de l’avaluació Econòmica Financera del Pla director urbanístic
de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb les hipòtesis
d’inversió, aprofitament, distribució temporal esperada i del flux de tresoreria que d’elles
se’n desprèn, actualitzat amb corresponent taxa de descompte, s’estima un valor residual
del sòl del sector de 31.157.742,57 € que dividit per la superfície total computable del sector
representaria un preu unitari de 314,03 € m2 de sòl.”
b) Que aquest valor es consideri baix es una opinió, respectable com totes, però no
ajustada a la realitat i a més es totalment procedent.

14 Data: 21/07/2011 ,RE núm. 80(Consorci) presentat per FRANCESC MARFÀ, ADVOCAT
actuant com a mandatari de per Mª TERESA BARBENS COMPTE, com a propietària de
finca aportada núm. 7 en PR. Adreça per a notificacions: BUFETE PUIG FONTANALS I
MARFA c) Balmes 228-230, 3e-2na. Barcelona 08006
Al·lega,
1.- Que el preu de càlcul de la valoració del sòl és manifestament baix i improcedent.
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Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i es modifiqui en el sentit de lo expressat
Proposta:
a) Desestimar, per quan el valor dels terrenys que son objecte de indemnització
substitutòria prevista en l’art. 126.d Text Refós de la Llei del Sol, es el resultat de deduir les
despeses de urbanització, de gestió i de reallotjament per metre quadrat edificable, al valor
que es dona al m2 edificable de terreny, en funció de diversos factors, entre ells els de
localització, intensitat edificatòria i altres, multiplicat per els metres quadrats de finca
aportada. I que tal com s’explica àmpliament a la pàg. 33 de la Memòria del PR “El sòl
inclòs dins l’ARE de “La Remunta” té la classificació urbanística de sòl urbà no consolidat.
D’acord amb les previsions de l’avaluació Econòmica Financera del Pla director urbanístic
de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb les hipòtesis
d’inversió, aprofitament, distribució temporal esperada i del flux de tresoreria que d’elles
se’n desprèn, actualitzat amb corresponent taxa de descompte, s’estima un valor residual
del sòl del sector de 31.157.742,57 € que dividit per la superfície total computable del sector
representaria un preu unitari de 314,03 € m2 de sòl.”
b) Que aquest valor es consideri baix es una opinió, respectable com totes, però no
ajustada a la realitat i a més es totalment procedent.

15- Data 21/07/2011 RE núm. 81(Consorci) presentat per JESÚS GUTIÉRREZ RUIZ, com
a propietari de finca aportada núm. 12 en PR. Adreça per a notificacions: Camí de la
Fonteta, 24 , 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Al·lega,
1.- Que considera que la parcel·la té més superfície de la reconeguda. A tal efecte
presentarà topogràfic
2.- Que es detallin els conceptes indemnitzats i els càlculs realitzats. Així com,que es
justifiqui que el mètode de càlcul utilitzat s’ajusta als articles 24.2 i 27 de TRLS
3.- Reitera que la finca està arrendada al Sr. Francisco Sánchez Belzuces i que se li
reconegui una indemnització per extinció de rendes.
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i que es modifiqui el PR en el sentit de lo
anterior
Proposta:
1. Desestimar, per quan no s’han aportat noves dades per justificar una revisió de
l’amidament fet per l’empresa topogràfica del Consorci.
2. Significar, que els detalls de les indemnitzacions i els càlculs realitzats estan
continguts en el Projecte de reparcel·lació i el seu resultat queda reflectit en el quadres
resums de la compta de liquidació provisional del PR: I en concret l’art. 6 de la Memòria
estableix que: “El sòl inclòs dins l’ARE de “La Remunta” té la classificació urbanística de sòl
urbà no consolidat. D’acord amb les previsions de l’avaluació Econòmica Financera del Pla
director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb
les hipòtesis d’inversió, aprofitament, distribució temporal esperada i del flux de tresoreria
que d’elles se’n desprèn, actualitzat amb corresponent taxa de descompte, s’estima un
valor residual del sòl del sector de 31.157.742,57 € que dividit per la superfície total
computable del sector representaria un preu unitari de 314,03 € m2 de sòl.”
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3.
Desestimar, puig que el PR preveu l’abonament d’una indemnització substitutòria pel
dret de propietat de l’al·legat, d’acord en l’article 126.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
Decret Legislatiu 1/2010 apartat d), quan disposa el següent: “d) Si.. ./........., llevat que la
quantia dels drets no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, en el qual cas
d’adjudicació s’ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic.”
Aquesta indemnització compren la valoració de tots els drets que corresponen al dret de
propietat, entre altres, el poder usar i disfrutar de la finca personalment o el de poder
arrendar-la. Per tant no poden donar-se dos indemnitzacions pel mateix concepte per estar
contemplada en l’anterior.

16.-Data 22/07/2011 RE núm. 83 (Consorci) presentat per el Sr. JOSEP MARIA TAFANELL
I MIRALPEIX, com a representant de la “FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS OBRA
EN FAVOR DELS VELLS” Propietaris de la finca aportada núm. 37 en PR. Adreça per a
notificacions: desconeguda
Al·lega:
1-Que les valoracions del sòl són improcedents per no haver-se aplicat l’article 27.2 del
TRLS.
2-Que el càlcul de les indemnitzacions substitutòries a percebre infringeix l’article 27.2 del
TRLS i que aplicant aquest article, és a dir, aplicant l’aprofitament que li correspondria,
multiplicat pel valor unitari del sòl de 1350€ i descomptant els costos d’urbanització ha de
resultar una indemnització de 105.690,78€.
Proposta:
a) Significar, que els detalls de les indemnitzacions i els càlculs realitzats estan continguts
en el Projecte de reparcel·lació i el seu resultat queda reflectit en el quadres resums de la
compta de liquidació provisional del PR: I en concret l’art. 6 de la Memòria estableix que:
“El sòl inclòs dins l’ARE de “La Remunta” té la classificació urbanística de sòl urbà no
consolidat. D’acord amb les previsions de l’avaluació Econòmica Financera del Pla director
urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb les
hipòtesis d’inversió, aprofitament, distribució temporal esperada i del flux de tresoreria que
d’elles se’n desprèn, actualitzat amb corresponent taxa de descompte, s’estima un valor
residual del sòl del sector de 31.157.742,57 € que dividit per la superfície total computable
del sector representaria un preu unitari de 314,03 € m2 de sòl.”
b) Desestimar, puig que el PR preveu l’abonament d’una indemnització substitutòria pel
dret de propietat de l’al·legat, d’acord en l’article 126.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
Decret Legislatiu 1/2010 apartat d), calculada d’acord amb l’article l’article 27.2 del TRLS i

17.-Data 22/07/2011 RE núm. 84 (Consorci) presentat per L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES LA REMUNTA-FAMADES-SOLANAS”, com a interessats en el PR. Adreça per a
notificacions: desconeguda
Al·lega:
1- Que varen presentar al·legacions a l’INCASOL l’any 2008 i no varen ser contestades
2- Que es rebutgi el projecte de l’ARE i que hi hagi participació popular per crear-ne un altre
3- Que siguin informats dels canvis a l’empresa “Barcelonesa de Drogas” pel perill de risc
químic i que aquesta empresa sigui traslladada.
4- Que es promogui el projecte de recuperació del “Canal de la Infanta” .
5- Que s’informi, per part de l’ajuntament, de perquè el PRAIH resta aturat.
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6- Que, atès que en l’informe de Catalunya caixa s’explicita que hi ha 17.000 pisos
pendents de venda a la ciutat de l’Hospitalet, S’informi dels motius pels quals s’ha de
construir 797 pisos més.
Proposta
1.Significar que el Consorci és un organisme que té encarregat fer d’administració actuant
del Projecte de Reparcel·lació d’una figura de planejament aprovada definitivament.
2. Desestimar, per lo anteriorment expressat, puix que es tracte d’un planejament aprovat
definitivament segons Pla Director Urbanístic el 13/03/2009 i “La Remunta” en data 28
/06/2010 i en execució.
4. Significar que sobre “El canal de la Infanta” s’ha s’han adoptat les mesures pertinents i
que existeix una al·legació concreta la presentada núm. registre 59 per la Plataforma Veïnal
“Protegim el Canal de la Infanta”, que reclama un tractament adequat per aquests element
patrimonial històric.
5. Es trasllada a l’ajuntament de l’Hospitalet per tal de que respongui, si es el cas, aquesta
al·legació.
6. La demanda de pisos a l’Hospitalet del Llobregat, continua al marge de la situació
general en el mercat. A més, el pacte nacional per l’habitatge xifra les necessitats
d’habitatge per el període 2007-2016 en 440.000 habitatges dels quals 200.000 son
acumulats i 240.000 seran de nova construcció, y, d’aquests el 60% de les noves llars
requeriran d’ajuts públics. D’altra banda, hem constatat que el districte del centre no
disposa en l’actualitat de cap promoció de nous habitatges que permeti confirmar una oferta
mínima als ciutadans.

18 Data 22/07/2011 RE núm. 85 (Consorci),presentat per AGUSTÍN MARTÍNEZ
MORCILLO, com a propietari finca aportada núm. 8 en PR. Adreça per a notificacions:
Urbanització del Canyet, 24, baixos, L’Hospitalet de Llobregat
Al·lega:
1-Que varen presentar al·legacions a la primera exposició pública
2- Que el valors del sòl que contempla el projecte és insuficient i està per sota del valor de
mercat i hauria d’incrementar-se i sumar-li el 5% d’afecció, així com, que el valor de cost
d’urbanització és exagerat i per sobre del real.
2- Que es reiteren en les al·legacions presentades durant la primera exposició pública en el
sentit que el valor de restitució de les edificacions és improcedent i no ajustat a dret per
minso.
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i es modifiqui el projecte en funció de lo
expressat.
Proposta:
a) Significar que ja es van tenir en compte les primeres al·legacions presentades i van ser
contestades, per que es donen per reproduïdes integrament.
b) Desestimar, El 5% d’afecció es un concepte que no es aplicable al càlcul del valor del
terreny de les reparcel·lacions, sinó a les expropiacions. El cost de la urbanització és basa
en projectes elaborats i en preus habituals en el mercat.
c) El valor del sol de la seva propietat ascendeix a 84.442,67€ i la construcció 51.571.20€,
am b un total de 136.013,87€

25

19 Data 22.07.2011 RE núm. 86 (Consorci), presentat per AGUSTÍN MARTÍNEZ
MORCILLO, com a Administrador de Talleres Pla, S.C.P finca aportada núm. 8 en PR.
Adreça per a notificacions: Carrer Baix, 5 (7), 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Al·lega,
1.- Que va presentar estudi econòmic, elaborat per l’enginyer industrial Sr. Ignacio Pons
Rivera, que incloent el 5% d’afecció resulta, com a indemnització pel trasllat forçós, la
quantitat de 76.123,80€
2.- Que en l’informe d’al·legacions publica s’estimen les al·legacions presentades per
aquest titular i s’acorda incloure la indemnització pel trasllat de l’activitat.
3.-Que en la memòria ara exposada al públic figura una indemnització pel trasllat forçós de
l’activitat de 10.800€, que segons conversa telefònica, resulta d’un error en el càlcul de la
dita indemnització
4.-Que la modificació del projecte de reparcel·lació ara exposat al públic contempli la
indemnització a favor d’aquesta societat per la quantia de 76.123,80€.
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i es modifiqui el Projecte en funció de
l’expressat.
Proposta:
Estimar per quant certament el PR ha de contemplar la indemnització pels titulars de les
activitats que cal traslladar degut a l’actuació urbanística, com és el cas Talleres Pla, SCP,
fixada per l’enginyer industrial Sr. Ignacio Pons Rivera, com a indemnització pel trasllat
forçós, en la quantitat global i per tots el conceptes de 76.123,80€.

20. Data 25/07/2011 RE núm. 87 (Consorci), presentat per ALBERTO PÉREZ PONCE,
com a propietari finca aportada núm. 5 en PR. Adreça per a notificacions: c/ Estronci núm.
17, sobreàtic 1a de l’Hospitalet de Llobregat

Exposa:
1.- Que és propietari d’un 20% de la finca.
2.- Que es ratifica en tots els aspectes de l’al·legació presentada en data 10/01/2011 que
no hagin estat resols en el projecte.
3.- Que es reserva les accions oportunes en via administrativa i jurisdiccional en cas de no
resoldre favorablement a lo demanat.
Proposta
a) Entre la exposició pública (2na del projecte) i actualment s’han mantingut diverses
reunions de treball entre la representant legal de tots els afectats en la reparcel·lació de la
finca aportada 5, que son els esposos ANTONIO ZAMBRANA GARCIA i MARIA DEL
CARMEN TORO LAO, amb caràcter ganancial, en quant a un 60% indivís, i la resta en
quan un 20% indivís a ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA i un altra 20% a ALBERTO PÉREZ
PONCE, com a titulars de la propietat de l’immoble en diverses parts indivises de la finca,
cada un d’ells i els ocupants que son les societats industrials ANNUANI SL i ECOCERAM
SL per resoldre conjuntament el problema de les diverses indemnitzacions, tant per la
propietat, com per la construcció i altres elements, com pel trasllat dels establiments.
b) Finalment, amb data d’avui 5 de setembre de 2011, s’han subscrits diversos acords amb
cada un d’ells i el Consorci, com a administració actuant, per fixar les indemnitzacions,
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termini de desallotjament, abonament de parts indivises de propietat per cada un d’ells i
altres circumstàncies, per tal de que la solució global afavoreixi l’execució de l’àrea
reparcel·lada, amb renúncia de les accions oportunes via administrativa i jurisdiccional.
c) Per tot lo anterior, és considera innecessari contestar puntualment a les al·legacions
presentades en el seu moment, al haver-se modificat amb posterioritat la voluntat del
al·legant, com així a manifestat al signar els diversos documents davant el consorci, i que el
Sr. Perez Ponce ha acceptat, en aquest cas, com a indemnització per les construccions i
altres elements un import global de 20.698,59 davant del Consorci.

21- Data 25/07/2011 RE núm. 88 (Consorci), presentat per ANTONIO ZAMBRANA I Mª
CARMEN TORO, com a titulars finca aportada núm. 5 en PR. Adreça per a notificacions:
Urbanització el Canyet, 5, L’hospitalet de Llobregat
Exposa:
1.- Que son propietaris d’un 60% de la finca, per la seva societat ganancial.
2.- Que es ratifica en tots els aspectes de l’al·legació presentada en data 10/01/2011 que
no hagin estat resols en el projecte.
3.- Que es reserva les accions oportunes en via administrativa i jurisdiccional en cas de no
resoldre favorablement a lo demanat.
Proposta
a) Entre la exposició pública (2na del projecte) i actualment s’han mantingut diverses
reunions de treball entre la representant legal de tots els afectats en la reparcel·lació de la
finca aportada 5, que son els esposos ANTONIO ZAMBRANA GARCIA i MARIA DEL
CARMEN TORO LAO, amb caràcter ganancial, en quant a un 60% indivís, i la resta en
quan un 20% indivís a ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA i un altra 20% a ALBERTO PÉREZ
PONCE, com a titulars de la propietat de l’immoble en diverses parts indivises de la finca,
cada un d’ells i els ocupants que son les societats industrials ANNUANI SL i ECOCERAM
SL per resoldre conjuntament el problema de les diverses indemnitzacions, tant per la
propietat, com per la construcció i altres elements, com pel trasllat dels establiments.
b) Finalment, amb data d’avui 5 de setembre de 2011, s’han subscrits diversos acords amb
cada un d’ells i el Consorci, com a administració actuant, per fixar les indemnitzacions,
termini de desallotjament, abonament de parts indivises de propietat per cada un d’ells i
altres circumstàncies, per tal de que la solució global afavoreixi l’execució de l’àrea
reparcel·lada, amb renúncia de les accions oportunes via administrativa i jurisdiccional.
c) Per tot lo anterior, és considera que innecessari contestar puntualment a les al·legacions
presentades en el seu moment, al haver-se modificat amb posterioritat la voluntat del
al·legant, com així a manifestat al signar els diversos documents davant el consorci, i que
els Senyors Antonio Zambrana i Maria del Carmen Toro, ha acceptat davant del Consorci,
en aquest cas, com a indemnització per les construccions i altres elements , un import
global de 111.692,94€.

22- Data 25/07/2011 RE núm. 89 (Consorci), presentat per EVA Mª ZAMBRANA TORO,
com a Administrador ECOCERAM SL arrendatari de la finca aportada núm. 5 en PR.
Adreça per a notificacions: Carrer Baix, 1, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Exposa:
1.- Que la seva representada, ECOCERAM S., és titular d’un establiment industrial en la
finca aportada 5.
2.- Que es ratifica en tots els aspectes de l’al·legació presentada en data 10/01/2011 que
no hagin estat resols en el projecte.
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3.- Que es reserva les accions oportunes en via administrativa i jurisdiccional en cas de no
resoldre favorablement a lo demanat.
Proposta
a) Entre la exposició pública (2na del projecte) i actualment s’han mantingut diverses
reunions de treball entre la representant legal de tots els afectats en la reparcel·lació de la
finca aportada 5, que son els esposos ANTONIO ZAMBRANA GARCIA i MARIA DEL
CARMEN TORO LAO, amb caràcter ganancial, en quant a un 60% indivís, i la resta en
quan un 20% indivís a ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA i un altra 20% a ALBERTO PÉREZ
PONCE, com a titulars de la propietat de l’immoble en diverses parts indivises de la finca,
cada un d’ells i els ocupants que son les societats industrials ANNUANI SL i ECOCERAM
SL per resoldre conjuntament el problema de les diverses indemnitzacions, tant per la
propietat, com per la construcció i altres elements, com pel trasllat dels establiments.
b) Finalment, amb data d’avui 5 de setembre de 2011, s’han subscrits diversos acords amb
cada un d’ells i el Consorci, com a administració actuant, per fixar les indemnitzacions,
termini de desallotjament, abonament de parts indivises de propietat per cada un d’ells i
altres circumstàncies, per tal de que la solució global afavoreixi l’execució de l’àrea
reparcel·lada, amb renúncia de les accions oportunes via administrativa i jurisdiccional.
c) Per tot lo anterior, és considera que innecessari contestar puntualment a les al·legacions
presentades en el seu moment, al haver-se modificat amb posterioritat la voluntat del
al·legant, com així a manifestat al signar els diversos documents davant el consorci, i que
LA Sra. Eva Maria Zambrama Toro, ha acceptat davant del Consorci, en aquest cas, com a
indemnització per les construccions i altres elements , un import global de 138.307,23€.

24 Data 25.07.2011 RE núm. 90(Consorci), presentat per ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA,
com a Administrador ANUANI SL de la finca aportada núm. 5 en PR: Adreça per a
notificacions: Carrer Baix, 5 (1), 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Exposa:
1.- Que la seva representada, ANUANI SL., és titular d’un establiment industrial en la finca
aportada 5.
2.- Que es ratifica en tots els aspectes de l’al·legació presentada en data 10/01/2011 que
no hagin estat resols en el projecte.
3.- Que es reserva les accions oportunes en via administrativa i jurisdiccional en cas de no
resoldre favorablement a lo demanat.
Proposta
a) Entre la exposició pública (2na del projecte) i actualment s’han mantingut diverses
reunions de treball entre la representant legal de tots els afectats en la reparcel·lació de la
finca aportada 5, que son els esposos ANTONIO ZAMBRANA GARCIA i MARIA DEL
CARMEN TORO LAO, amb caràcter ganancial, en quant a un 60% indivís, i la resta en
quan un 20% indivís a ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA i un altra 20% a ALBERTO PÉREZ
PONCE, com a titulars de la propietat de l’immoble en diverses parts indivises de la finca,
cada un d’ells i els ocupants que son les societats industrials ANNUANI SL i ECOCERAM
SL per resoldre conjuntament el problema de les diverses indemnitzacions, tant per la
propietat, com per la construcció i altres elements, com pel trasllat dels establiments.
b) Finalment, amb data d’avui 5 de setembre de 2011, s’han subscrits diversos acords amb
cada un d’ells i el Consorci, com a administració actuant, per fixar les indemnitzacions,
termini de desallotjament, abonament de parts indivises de propietat per cada un d’ells i
altres circumstàncies, per tal de que la solució global afavoreixi l’execució de l’àrea
reparcel·lada, amb renúncia de les accions oportunes via administrativa i jurisdiccional.

28

c) Per tot lo anterior, és considera que innecessari contestar puntualment a les al·legacions
presentades en el seu moment, al haver-se modificat amb posterioritat la voluntat del
al·legant, com així a manifestat al signar els diversos documents davant el consorci, i que el
Sr. Angel Sanchez Zaragoza, en la representació que actua ha acceptat davant del
Consorci, en aquest cas, com a indemnització per les construccions i altres elements, un
import global de 50.909,82€.

24- Data 25.07.2011 RE núm. 91 (Consorci), presentat per ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA,
com a titular finca aportada núm. 5 en PR. Adreça per a notificacions: Carrer Baix, 5 (1),
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Exposa:
1.- Que és propietari d’un 20% de la finca.
2.- Que es ratifica en tots els aspectes de l’al·legació presentada en data 10/01/2011 que
no hagin estat resols en el projecte.
3.- Que es reserva les accions oportunes en via administrativa i jurisdiccional en cas de no
resoldre favorablement a lo demanat.
Proposta
a) Entre la exposició pública (2na del projecte) i actualment s’han mantingut diverses
reunions de treball entre la representant legal de tots els afectats en la reparcel·lació de la
finca aportada 5, que son els esposos ANTONIO ZAMBRANA GARCIA i MARIA DEL
CARMEN TORO LAO, amb caràcter ganancial, en quant a un 60% indivís, i la resta en
quan un 20% indivís a ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA i un altra 20% a ALBERTO PÉREZ
PONCE, com a titulars de la propietat de l’immoble en diverses parts indivises de la finca,
cada un d’ells i els ocupants que son les societats industrials ANNUANI SL i ECOCERAM
SL per resoldre conjuntament el problema de les diverses indemnitzacions, tant per la
propietat, com per la construcció i altres elements, com pel trasllat dels establiments.
b) Finalment, amb data d’avui 5 de setembre de 2011, s’han subscrits diversos acords amb
cada un d’ells i el Consorci, com a administració actuant, per fixar les indemnitzacions,
termini de desallotjament, abonament de parts indivises de propietat per cada un d’ells i
altres circumstàncies, per tal de que la solució global afavoreixi l’execució de l’àrea
reparcel·lada, amb renúncia de les accions oportunes via administrativa i jurisdiccional.
c) Per tot lo anterior, és considera que innecessari contestar puntualment a les al·legacions
presentades en el seu moment, al haver-se modificat amb posterioritat la voluntat del
al·legant, com així a manifestat al signar els diversos documents davant el consorci, i que el
Sr. Angel Sachez ha acceptat, en aquest cas, com a indemnització per les construccions i
altres elements un import global de 28.753;06€ davant del Consorci.

25-Data 27/08/2011 RE núm. 93 (Consorci) presentat per JOSÉ CABALLERO
CABALLERO, com a propietari de la finca aportada 30 i 31 en PR. Adreça per a
notificacions: Camí de la Fonteta,15-17, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Diu,
Que en data 20/07/2011 es va presentar escrit d’al·legacions a la segona exposició pública
de PR on s’avançava que s’aportaria ESTUDI TOPOGRÀFIC JUSTIFICATIU DE LA
SUPERFÍCIE DE LA FINCA, i que ara presenta
Sol·licita,
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Que es tingui per efectuada la manifestació i per presentat l’estudi que dona una superfície
de 490.45m2
Proposta:
Estimar per quant els darrers amidaments fets així confirmen el presentat per l’al·legant.

26 Data 27/07/2011 RE núm. 36(Consorci), presentat per l’advocada Mª JESUS ARCOS
TRUJILLO, en representació de JUAN D. POVEDANO CABALLERO i Mª JESÚS
SÁNCHEZ SATURNINO, titulars finca aportada núms. 36 i 35. en PR. Adreça per a
notificacions: Calle Portugueses, 4, Rute 14960 (Córdoba)
Al·leguen,
1- Que, en data 22//06/2011, han estat informat de la obertura d’un nou període d’exposició
pública.
2- Que l’informe sobre les al·legacions anterior li va ser entregat en català malgrat que
aquestes varen ser presentades en castellà.
3- Que no havent rebut encara la traducció entenen, o bé interromput el plac d’al·legacions
pels seus representants, o bé denegades, amb la qual cosa es ratifiquen en les al·legacions
presentades en la primera exposició pública del projecte.
Sol·liciten,
Que es tingui per presentat, i que es doni trasllat als documents en castellà atenent
fonamentalment a la superfície real de la finca.
Proposta:
A) Es donen per reproduït l’informe amés en la primera exposició al públic del Projecte de
Reparcel·lació presentat per JUAN D. POVEDANO CABALLERO i Mª JESÚS SÁNCHEZ
SATURNINO, titulars finca aportada núms. 36 i 35. en PR.
Al·leguen:
1. Que, per la conjuntura socioeconòmica resulta extemporani i improcedent el
desenvolupament urbanístic del sector concret que ens ocupa, innecessari pels interessos
dels propietaris i inclús pels interès generals.
1- Que el terreny ha de ser considerat Urbà Consolidat
2- Que no s’ha notificat als propietaris la declaració del Consorci per a la Reforma de la
Granvia a l’Hospitalet de Llobregat com administració actuant.
3- Que els amidaments del PR no són reals.
4- Que la finca 35 del PR va ser adquirida verbalment pels senyors Povedano i Sanchez fa
més de trenta anys.
5- Que les valoracions no són correctes.
6- Que l’habitatge està arrendat i per tant pertoca indemnització per extinció de
l’arrendament.
7- Que no estan d’acord amb la localització de la parcel·la adjudicada.
8- Que es neguen rotundament a l’adjudicació en proindivís.
9- Que volen una còpia del PR en format digital.
Sol·liciten,
Que es tingui per efectuada la manifestació i es modifiqui el PR en el sentit expressat i li
sigui facilitada la còpia digital del PR requerida.
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Proposta:
a) Desestimar: Aquest desenvolupament ha estat decidit pel Govern de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, institucions competents en matèria
d’ordenació del territori i urbanisme en el terme municipal de l’Hospitalet del Llobregat. A
més a més, com a mostra que no és tracte d’una decisió arbitraria, tot i que això no vol dir
que necessàriament sigui compartida per els titulars de la finca en qüestió, és que com a
resultat del desenvolupament del sector, tal com és recull en la Memòria apartat
Planejament vigent, es realitzaran entre altres: la urbanització de 17.790m2 de viari, en el
centre de l’Hospitalet de Llobregat, la construcció d’equipaments tant importants com ara
una nova Agència Tributaria, la construcció de més de 79.000 m2 de sostre destinat a
habitatge, dels que d’acord amb la normativa de les ARES bona part seran en règim
d’habitatges protegits (en diversos règims: concertat, protegit general i altres) i la
implementació de sostre terciari per donar serveis als nous usos residencials. En
conseqüència, no es pertinent plantejar-se ara si el desenvolupament urbanístic d’aquest
sector era o no necessari pels interessos generals.
b) Desestimar, el sòl afectat per una declaració l’ARE no és, en cap cas, un sol urbà
consolidat, al estar inclòs dins d’un nou projecte de planejament titulada ÀREA DE
RESIDENCIAL ESTRATÈGICA.
c) Desestimar: L’assignació al Consorci per la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de
Llobregat com a administració actuant, va ser aprovada en el Capítol 4, Art. 33 de les
Normes urbanístiques de Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques en
l’àmbit del Barcelonès, per acord del conseller de Política Territorial i Obres públiques el dia
28.6.2010 i publicat, entre altres, en el DOGC en data 13.7.2010, núm. 5669.
d) Estimar: davant la divergència de superfícies, entre les registrals, cadastrals, i reals, el
Consorci, com a administració actuant ha encarregat l’aixecament d’un nou amidament de
les finques, tasca que s’ha realitzat darrerament. I per tant és disposen ara dels
amidaments exactes de les finques incloses en l’àmbit reparcel·lable. En el cas de la finca
núm. 36, a) s’ha tingut present tanmateix els metres de la finca, que van quedar sota el
talús que va construir l’Ajuntament als anys 1989-1990 en les propietats particulars situades
a una banda del carrer de l’Aviació, per evitar esllavissaments de terres cap a la carretera
del Torrent del Canyet, avui carrer de Miquel Peiró i Victorí. I per tant de 129 m2 previst el
projecte inicialment aprovat, i extret del Cadastre, es passa a 157,10 m2 en el que ara es
presenta. D’altra banda quan van adquirir l’immoble a l’any 1995, la finca cadastral
4497111DF2749E0001PW, se li atribuïen 129 m2, sense que consti cap reclamació per
part dels titulars a l’Ajuntament.
d) Desestimar: Per l’adquisició d’immobles és necessària la seva formalització en
escriptura pública, segons l’art.1280.1 del Codi Civil; per altra banda han pagat la
contribució tal com diuen, però a nom del titular de immoble, per tant és un pagament a
nom de tercer, que no justifica la seva pretesa titularitat. Cas que tinguin elements suficients
caldrà que promoguin les accions civils corresponents per poder ser considerats titulars de
la finca. En tot cas la resolució correspon als tribunals civil, el projecte en tot cas pot
assenyalar la finca 35 com de titularitat dubtosa o litigiosa, segons procedeixi.
e) S’ha procedit a la nova valoració de la finca, un cop els tècnics han pogut tenir accés a
dins de la casa, donant lloc a una valoració que ascendeix a 60.505,54 €.
f) Caldrà tenir present que la finca està arrendada, i un cop fetes les comprovacions
oportunes, s’estudiarà si tenen dret a relocalització en els habitatges que s’habilitin a
l’efecte.
g) D’acord amb l’aplicació de l’article 126.1.d) del Text refós de la Llei Urbanística, els
correspon una indemnització substitutòria per la finca núm. 36, per tant no té sentit estudiar
ara el punt referent a la situació de la finca adjudicada.
h) En quant a la finca aportada 35 cal remetre’s al que s’ha indicat en l’apartat d).,
corresponent-li, sigui qui sigui el seu titular, una indemnització substitutòria en virtut del
mateix article 126.1.d).
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i)
Donat que no hi ha adjudicació de finca en indivisió, no cal entendres més sobre
aquest punt.
j)
El Consorci ja els ha facilitat la documentació demanada. “

27./Data 28/07/2011 RE núm. 95 (Consorci), presentat per CONSTANCIA LUNAR PÉREZ,
com a propietària finca aportada núm. 21 en PR. Adreça per a notificacions: c/ Pau Casals
núm. 21, 1r 1a de l’Hospitalet de Llobregat
1- Que és propietària de la finca aportada núm. 21 de la qual aporta descripció registral.
2- Que la parcel·la mínima segons el PR és de 360m2 i 20 m de façana
3- Que el PR li adjudica una participació de 7,42862% indivisa que és la menor de la
parcel·la 1b.
4- Que donada la poca diferència de metres i la dificultat de pagar les quotes d’urbanització,
es prengui en consideració la possibilitat d’optar per la indemnització substitutòria prevista a
raó de 314,03 €/m2 més la indemnització pel dret de vol prevista en el PR.
Proposta
En el moment de posar al cobrament les quotes urbanístiques podrà convenir-se en
abonar-les a l’empresa urbanitzadora a compte o a canvi de la quantia per la indemnització
substitutòria.

28 Data 28.07.2011 RE 97 (Consorci) presentada per TERESA CASALS CARBONELL,
com a propietària de la finca aportada núm. 20 i 2 en PR. Adreça per a notificacions: Camí
de la Fonteta, 20, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Diu,
Que en data 20/07/2011 es va presentar escrit d’al·legacions a la segona exposició pública
de PR on s’avançava que s’aportaria ESTUDI TOPOGRÀFIC JUSTIFICATIU DE LA
SUPERFÍCIE DE LES FINQUES 20 I 26 del PR, i que ara presenta
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i per presentat l’estudi que dona una superfície
de 702,00m2 per la finca 20, i de 452,30m2 per la 26
Proposta:
1. Estimar per quan el nou amidament realitzat a les finques, dona per vàlids els presentats
per Bosch, Enginyer tècnic amb topografia , per la interessada

29/ Data 28/07/2011 RE núm. 98 (Consorci), presentat per IGNACIO TODA JIMÉNEZ, com
a representant legal de “PLAINTAIN SPAIN S.A.”, propietària finca aportada núm. 45 en
PR. Adreça per a notificacions: c/ Avg. Diagonal, 520, 5è 3a de Barcelona
1. Que és adjucatària de la finca resultant núm. 7.
2. Que, atenent a l’ús de la finca, es possible implantar l’activitat de “Tanatori- Servei
Funerari”.
3. Que es confirmi la comptabilitat urbanística de l’activitat indicada.
Proposta
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Atenen a la qualificació urbanística de la finca no resulta incompatible ús de “Tanatori
Servei Funerari”.

31 Data 29.07.2011 RE núm. 99 (Consorci), presentat per JESÚS GUTIÉRREZ RUIZ, com
a propietari finca aportada núm. 12 en PR. Adreça per a notificacions: Av. Porta Diagonal,
38, 7è 1a, 08940 Cornellà de Llobregat
Al·lega,
1.- Que adjunta estudi topogràfic de la finca que resulta de 120,15m2 en quant a la
superfície, 34,65m2 d’edificació, 13,05 de porxo i un pou.
2.- Que adjunta taxació de l’edifici valorat per TAXA en 40.102€
3.- Que adjunta certificat de taxació elaborat per CATSA que resulta de 44.618€ de valor
del sòl.
Sol·licita,
Que es tingui per efectuada la manifestació i es modifiqui el Projecte en funció de
l’expressat.
Proposta:
1.-Estimar, en vista de la documentació presentada, i la visita in situ efectuada la existència
d’un porxo i d’un pou en l’esmentada la finca aportada 12.
2. Estimar en part, en quan el pou es valora en 900 €, com altres del mateix indret i el porxo
a 2.500€/m2 per lo que resulta una indemnització total de 19.942,76€.
32- Data 13/07/2011 compareix al Consorci ANTONIO GODALL ANDREU, com a propietari
finca aportada núm. 39 en PR. Adreça per a notificacions: carrer Belia 37, 4t 3a, Barcelona
Manifesta:
Estar conforme amb la indemnització substitutòria de 109.772,33 € per la seva finca i que li
siguin abonades amb la màxima celeritat.

33- Data 13/07/2011 compareix al Consorci les Sres. ASUNCIÓN i JOSEFA SEGARRA
MESTRE, amb DNI. 37094683F la primera i amb domicili al carrer Santapau 28, baixos de
la localitat de Barcelona , i ROSA ARNAU ABELLO, finca aportada núm. 40 en PR.
Estar conforme amb la indemnització substitutòria de 96.061 € per la seva finca i que li
siguin abonades amb la màxima celeritat.

5.

SITUACIÓ URBANÍSTICA: EL PLANEJAMENT VIGENT.
L’àrea residencial estratègica de La Remunta defineix les següents qualificacions de sòl
(article 18 de la normativa particular):
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Qualificació del sòl en el Polígon
d’Actuació Urbanística
Residencial plurifamiliar en V.E.

Superfície (m2)

%

23.894,75

24,08

2.238,15

2,26

858,00

0,86

Espais lliures públics

44.076,64

44,42

Equipaments públics

8.037,55

8,10

Equipament administratiu

2.223,10

2,24

Viari

17.890,81

18,03

Total polígon d’actuació

99.219,00

100,00

Terciari en Vol. Específica
Ferroviari

Sostre (m2st)

Aprofitaments

%

Sostre màxim destinat a habitatge

79.375,20

80,00

Sostre destinat a terciari

19.843,80

20,00

Total sostre

99.219,00

100,00

A nivell de detall, les finques i les superfícies incloses dins de la comunitat reparcel·latòria,
segons qualificacions urbanístiques, són les següents:
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Qualificació del sòl de la
comunitat reparcel·latòria

Superfície
(m2)

Sostre
terciari

Equip.
Adm.

Parcel·la 1

2.656,20

11.364,00

1.175,00

Parcel·la 2

2.457,25

90968,70

1.155,00

Parcel·la 3

5.156,10

10.467,00
9.833,20

1.157,00

Parcel·la 4

6.881,65

5.775,00
11.865,00

6.450,00

Parcel·la 5

2.127,90

6.090,00
3.403,80

1.960,00

Parcel·la 6

4.615,65

6.618,50
3.990,00

3.890,00

Parcel·la 7

2.238,15

0,00

3.643,80

E.A.

2.223,10

0,00

0,00

6,258,00

26.132,90

79.375,20

19.843,80

6.258,00

Total (en m2)

Reserves per habitatge protegit
en relació al total de sostre

m2

%

Sostre habitatge concertat català

11.865,00

11,96

Sostre habitatge concertat

11.865,00

11,96

Sostre habitatge regim general

19.855,50

20,01

Sostre habitatge regim especial

3.990,00

4,02

47.575,50

47,95

Total sostre

6.

Sostre
residencial

CRITERIS PER A DETERMINAR ELS INTERESSATS I TITULARS DE DRETS, I PER A
LA DEFINICIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS INTERESSATS.
a.- Criteris per determinar els interessats i titulars dels drets afectats
Aquest projecte de reparcel·lació ha identificat els afectats, ja sigui per la seva condició de
propietaris de les finques que s’inclouen en l’àmbit de reparcel·lació, o com a titulars d’altres
drets que puguin resultar afectats pel procediment de reparcel·lació o com a titulars
d’interessos legítims susceptibles d’afectació que es puguin personar al llarg del
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procediment i acreditar aquesta condició, d’acord amb el contingut de l’article 129 del
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Els criteris utilitzats d’acord amb la legislació vigent, per determinar els interessats en el
projecte són els següents:
1.- Ser propietari de terrenys inclosos dins de l’àmbit del polígon d’actuació.
2.- Ser titular de drets reals sobre aquests terrenys, inscrits en el Registre de la Propietat o
pendents d’inscripció amb escriptura pública, sempre que ho acreditin de forma fefaent.
3.- Ser titulars de contractes d’arrendaments urbans o ocupants de fet o a precari.
4.- Qualsevol altra persona titular d’interessos legítims susceptibles d’afectació que es
personi al llarg del procediment i acrediti aquesta condició.
La titularitat del dret de propietat s’ha determinat per l’aplicació dels criteris de l’article 3 de
la Llei d’expropiació forçosa, establint que, a menys que hi hagi prova en contrari, es
considerarà com a titular a qui consti com a tal als registres públics, el que produeix
presumpció de titularitat, la qual només pot ésser destruïda judicialment o, en el seu
defecte, a qui aparegui com a tal als registres fiscals o ho sigui de forma pública i notòria.
En cas de discrepàncies relatives a la titularitat dels drets, s’estarà al que fixen els articles
132, apartats 3 i 4, i 146 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, respecte a immatriculació de finques no inscrites o de
propietari desconegut, a l’existència de conflictes de titularitat sobre finques no inscrites, a
supòsits de doble immatriculació o de represa del tracte successiu.
Aquesta disposició es completa amb el que abastament regula el Reial decret 1093/1997,
de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució
de la Llei Hipotecària sobre inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa
urbanística.
Per tal de poder definir els drets dels propietaris de les finques incloses en el polígon
d’actuació urbanística, el Consorci per a la reforma de la Granvia ha sol·licitat al Registre de
la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat el certificat de domini i càrregues de totes
les finques incloses en l’àmbit del Projecte de Reparcel·lació, el qual consta en la
documentació annexa a aquest Projecte i forma part de l’expedient administratiu.
Posteriorment a l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació, s’ha sol·licitat de nou el
Certificat registral de domini i càrregues d’algunes finques que no s’havien localitzat en el
Registre amb anterioritat, per diversos motius.
En aquells casos on s’ha produït alguna de les incidències abans esmentades, s’ha fet
constar expressament en la descripció corresponent a la finca aportada.
Els titulars d’altres drets afectats que no són propietaris o aquells altres que es deriven del
certificat de domini i càrregues emès pel Registre de la Propietat, es contemplen igualment
en el present projecte de reparcel·lació.
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La relació dels propietaris i altres interessats es la següent:
Propietari NÚMERO 1
GENERALITAT DE CATALUNYA
Adreça: Av. Josep Tarradellas, 2. 08029 BARCELONA
NIF: S-0811001-G
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 1, de superfície 2.732,56 m2 i amb
referència cadastral 4398614DF2749G0001QB, així com el 100% en ple domini de la finca
número 44, amb una superfície de 4.269 m2 i amb referència cadastral
4095601DF2749F0001SU
Propietari NÚMERO 2
Sr. MANUEL MOYANO NAVARRO
Adreça: c/ Ametller, 1, 2n 1a. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 37.416.300-S
Aporta el 100% en ple domini, conjuntament amb la seva esposa, amb caràcter ganancial
de la finca número 2, amb una superfície de 837,71 m2 i amb referència cadastral
4398616DF2749G0001LB
Propietari NÚMERO 3
Sra. IRIS MUÑOZ GIRONA
Adreça: c/ Ametller, 1, 2n 1a. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.344.114-D
Aporta el 100% en ple domini ,conjuntament amb la seu marit, amb caràcter ganancial de la
finca número 2, amb una superfície 837,71 m2 i amb referència cadastral
4398616DF2749G0001LB
Propietari NÚMERO 4
CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRAN VIA DE L’HOSPITALET
Adreça: c/ de les Ciències, 69, 08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT
CIF: P-0800110-I
Aporta el 100% ,en ple domini,de la finca número 3, amb una superfície de 3.121,60 m2 i
amb referència cadastral 4398615DF2749G0001PB, així com 100% en ple domini de la
finca número 46-47, amb una superfície de 45.991,72 m2 i amb referències cadastrals
4295903DF2749E0001EW i 4291901DF2749C0001ZU.
Propietari NÚMERO 5
Sr. FRANCISCO LIÑAN SERRA
Adreça: c/ Lleó, 11. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 36.452.578-Q
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 4, amb una superfície de 118,10 m2 i amb
referència cadastral 4398610DF2749G0001AB
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Propietari NÚMERO 6
Sr. ANTONIO ZAMBRANA GARCIA
Adreça: Urbanització del Canyet, 51, Bxs. 1. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 28.308.164-V
Aporta el 60% en ple domini amb caràcter ganancial, conjuntament amb Maria Carmen
Toro Lao, de la finca número 5, amb una superfície de 1.878 m2 i amb referència cadastral
4398618DF2749G0001FB
Propietari NÚMERO 7
Sra. MARIA CARMEN TORO LAO
Adreça: c/ Urbanització del Canyet, 51, Bxs. 1. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 72.471.404-D
Aporta el 60% en ple domini amb caràcter ganancial, conjuntament amb Antonio Zambrana
García de la finca número 5, amb una superfície de 1.878 m2 i amb referència cadastral
4398618DF2749G0001FB.
Propietari NÚMERO 8
Sr. ÁNGEL SANCHEZ ZARAGOZA
Adreça: c/ Urbanització el Canyet núm. 41 de l’Hospitalet de Llobregat (08906)
NIF: 35064959-X
Aporta una participació indivisa del 20% en ple domini de la finca número 5 amb una
superfície de 1.878 m2 i amb referència cadastral 4398618DF2749G0001FB
Propietari NÚMERO 9
Sr. ALBERTO PEREZ PONCE
Adreça: c/ Estronci, 17, S/àt 1a de l’Hospitalet de Llobregat (08906)
NIF: 47614465-A
Aporta una participació indivisa del 20% en ple domini de la finca número 5 amb una
superfície de 1.878 m2 i amb referència cadastral 4398618DF2749G0001FB
Propietari NÚMERO 10
Sr. PETRA MAUREL SERRANO
Adreça: No consta
NIF: No consta
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 6, amb una superfície de 200,20 m2 i amb
referència cadastral 4398607DF2749G0001AB
Propietari NÚMERO 11
Sra. MARIA TERESA BARBENS CONTE
Adreça: c/ Escletxes, 4. 08754. EL PAPIOL
NIF:37.706.351-J
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 7, amb una superfície de 210,80 m2 i amb
referència cadastral 4398606DF2749G0001WB
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Propietari NÚMERO 12
Sr. AGUSTIN MARTINEZ MORCILLO
Adreça: Urbanització del Canyet, 24, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.417.887-K
Aporta una participació del 16,67% (1/6) en ple domini de la finca número 8, amb una
superfície de 268,90 m2 i amb referència cadastral 4398605DF2749G0001HB.
Propietari NÚMERO 13
Sra. MANUELA SOTO PALACIOS
Adreça: No consta
NIF: 35.012.611-X
Aporta una participació del 16,67% (1/6) en ple domini de la finca número 8, amb una
superfície de 268,90 m2 i amb referència cadastral 4398605DF2749G0001HB.
Propietari NÚMERO 14
Sr. LUIS GUTIERREZ MARINA
Adreça: No consta.
NIF: 37.646.841-G
Aporta una participació del 16,67% (1/6) en ple domini de la finca número 8, amb una
superfície de 268,90 m2 i amb referència cadastral 4398605DF2749G0001HB.
Propietari NÚMERO 15
Sra. MARIA ROSARIO BALSERA RABANOS
Adreça: No consta
NIF: 37.669.789-k
Aporta una participació del 16,67% (1/6) en ple domini de la finca número 8, amb una
superfície de 268,90 m2 i amb referència cadastral 4398605DF2749G0001HB.
Propietari NÚMERO 16
Sr. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DOVAL
Adreça: No consta
NIF: 37.799.756-Z
Aporta una participació indivisa del 33,33% (1/3) en ple domini de la finca número 8, amb
una superfície de 268,90 m2 i amb referència cadastral 4398605DF2749G0001HB.
Propietari NÚMERO 17
Sr. MIGUEL PASCUAL CASTILLO
Adreça: c/ Sant Joan, 14, 1r 4a, 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.216.752-K
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 9, amb una superfície de 257,10 m2 i amb
referència cadastral 4398604DF2749G0001UB
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Propietari NÚMERO 18
Sr. EDUARDO GARRIDO ÁLVAREZ
Adreça: Camí de la Fonteta, 32, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 28.195.273-X
Aporta el 100% en ple domini; conjuntament amb la seva esposa, amb caràcter ganancial
de la finca número 10, amb una superfície de 119,90 m2 i amb referència cadastral
4597214DF2749G0001PA
Propietari NÚMERO 19
Sra. MARIA JOSEFA VÁZQUEZ NIETO
Adreça: Camí de la Fonteta, 32, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: No consta.
Aporta el 100% en ple domini, conjuntament amb el seu marit, amb caràcter ganancial de la
finca número 10, amb una superfície de 119,90 m2 i amb referència cadastral
4597214DF2749G0001PA
Propietari NÚMERO 20
Sra. ANTONIA PÉREZ LARIO
Adreça: c/ Garrofers, 42, 1r 2a. 08840 VILADECANS
NIF: No consta
Aporta el 50% (1/2) en ple domini de la finca número 11, amb una superfície de 213,80 m2 i
amb referència cadastral 4597213DF2749F0001QA.
Propietari NÚMERO 21
Sr. SEBASTIÁN MORCILLO DELGADO
Adreça: c/ Garrofers, 42, 1r 2a. 08840 VILADECANS
NIF: 26.368.790-A
Aporta el 50% (1/2) en ple domini de la finca número 11, amb una superfície de 213,80 m2 i
amb referència cadastral 4597213DF2749F0001QA.
Propietari NÚMERO 22
Sr. JESUS GUTIERREZ RUIZ
Adreça: Av. Porta Diagonal, 38, 7è 1a, 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
NIF: 35.069.015-H
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 12, amb una superfície de 120,10 m2 i
amb referència cadastral 4597212DF2749F0001GA.
Propietari NÚMERO 23
Sr. BENIGNO DESIDERIO RAMON
Adreça: c/ Valeta, 26, 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: No consta
Aporta el 100% en ple domini de la finca numero 13, amb una superfície de 148,20 m2 i
amb referència cadastral 4597211DF2749F0001YA.
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Propietari NÚMERO 24
Sra. CRISTINA RIPOLLÉS GAMBIN
Adreça: Rambla Just Oliveras, 28, 3r 1a. 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.409.557-V
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 14, amb una superfície de 260,70 m2 i
amb referència cadastral 4597210DF2749F0001BA.
Propietari NÚMERO 25
Sr. JUAN CARLOS RAMOS ARANDA
Adreça: Camí de la Fonteta, 24. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 44.185.399-F
Aporta el 100% en ple domini de la finca numero 15, amb una superfície de 202,40 m2 i
amb referència cadastral 4597209DF2749F0001GA.
Propietari NÚMERO 26
Sra. JOSEFA CODINA FERRER
Adreça: No consta.
NIF: 38.220.181-T
Aporta una participació indivisa del 33,33% (1/3) en ple domini de la finca número 16, amb
una superfície de 205,80 m2 i amb referència cadastral 4997208DF2749F0001YA.
Propietari NÚMERO 27
Sr. JUAN CODINA FERRER
Adreça: c/ Bruc, 53, Bxs. 2a. 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.370.611-X
Aporta una participació indivisa del 66,67% (2/3) en ple domini de la finca número 16, amb
una superfície de 205,80 m2 i amb referència cadastral 4997208DF2749F0001YA.
Propietari NÚMERO 28
Sra. MARIA TERESA TRIAS MATA
Adreça: c/ Compte d’Urgell, 257, 5 è 1a. 08036 BARCELONA
NIF: 36.227.223-S
Aporta: Una participació indivisa 3/30enes parts en ple domini de la finca numero 17, amb
una superfície de 287,85 m2 i amb referències cadastrals 4597216DF2749F0001TA,
4597216DF2749F0002YS,
4597216DF2749F0003UD,
4597216DF2749F0004IF,
4597216DF2749F0005OG.
Una participació indivisa 3/15enes parts en ple domini de la finca numero 18, amb una
superfície de 146,97 m2 i amb referències cadastrals 4597207DF2749F0001BA,
4597207DF2749F0002ZS, 4597207DF2749F0003XD, 4597207DF2749F0004MF.
Propietari NÚMERO 29
Sr. EDUARDO TRIAS MATA
Adreça: Gran Via Corts Catalanes, 456, 4r 1a. 08015 BARCELONA
NIF: 37.810.030-P
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Aporta: Una participació indivisa de 4/30enes parts en ple domini de la finca número 17,
amb una superfície de 287,85 m2 i amb referències cadastrals 4597216DF2749F0001TA,
4597216DF2749F0002YS,
4597216DF2749F0003UD,
4597216DF2749F0004IF,
4597216DF2749F0005OG.
Una participació indivisa de 4/15enes parts en ple domini de la finca número 18, amb una
superfície de 146,97
m2 i amb referències cadastrals 4597207DF2749F0001BA,
4597207DF2749F0002ZS, 4597207DF2749F0003XD, 4597207DF2749F0004MF.
Propietari NÚMERO 30
Sra. MONTSERRAT TRIAS MATA
Adreça: Travessera de Gràcia, 48. 08021 Barcelona
NIF: 36.597.220-B
Aporta: Una participació indivisa de 4/30enes parts en ple domini de la finca número 17,
amb una superfície de 287,85 m2 i amb referències cadastrals 4597216DF2749F0001TA,
4597216DF2749F0002YS,
4597216DF2749F0003UD,
4597216DF2749F0004IF,
4597216DF2749F0005OG.
Una participació indivisa de 4/15enes parts en ple domini de la finca número 18, amb una
superfície de 146,97
m2 i amb referències cadastrals 4597207DF2749F0001BA,
4597207DF2749F0002ZS, 4597207DF2749F0003XD, 4597207DF2749F0004MF.
Propietari NÚMERO 31
Sra. MARIA CARMEN BAZACO TRIAS
Adreça: Av. Diagonal, 299, 3r 2a. 08013 BARCELONA
NIF: 37.737.784-M
Aporta: Una participació indivisa de 4/60enes parts en ple domini de la finca número 17,
amb una superfície de 287,85 m2 i amb referències cadastrals 4597216DF2749F0001TA,
4597216DF2749F0002YS,
4597216DF2749F0003UD,
4597216DF2749F0004IF,
4597216DF2749F0005OG.
Una participació indivisa de 4/30enes parts en ple domini de la finca número 18, amb una
superfície de 146,97
m2 i amb referències cadastrals 4597207DF2749F0001BA,
4597207DF2749F0002ZS, 4597207DF2749F0003XD, 4597207DF2749F0004MF.
Propietari NÚMERO 32
Sra. MONTSERRAT BAZACO TRIAS
Adreça:
NIF: 37.728.534-R
Aporta: Una participació indivisa de 4/60enes parts en ple domini de la finca número 17,
amb una superfície de 287,85 m2 i amb referències cadastrals 4597216DF2749F0001TA,
4597216DF2749F0002YS,
4597216DF2749F0003UD,
4597216DF2749F0004IF,
4597216DF2749F0005OG.
Una participació indivisa de 4/30enes parts en ple domini de la finca número 18, amb una
superfície de 146,97
m2 i amb referències cadastrals 4597207DF2749F0001BA,
4597207DF2749F0002ZS, 4597207DF2749F0003XD, 4597207DF2749F0004MF.
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Propietari NÚMERO 33
Sr. JUAN ANDREU MATA
Adreça: Av. de Catalunya, 38, 1r 1a. 08930 SANT ADRIÀ DEL BESOS
NIF: 38.689.657-T
Aporta: Una participació indivisa del 50% (1/2) en ple domini de la finca número 17, amb
una superfície de 287,85 m2 i amb referències cadastrals 4597216DF2749F0001TA,
4597216DF2749F0002YS,
4597216DF2749F0003UD,
4597216DF2749F0004IF,
4597216DF2749F0005OG.
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 19, amb una superfície de 170.28 m2 i
amb referència cadastral 4597217DF2749F0001FA.
Propietari NÚMERO 34
Sra. TERESA CASALS CARBONELL
Adreça: Camí de la Fonteta, 20. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 46.302.593-M
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 20, amb una superfície de 435,90 m2 i
amb referència cadastral 4597206DF2749F0001AA i el 100% en ple domini de la finca
número 26, amb una superfície de 688,9 m2 i amb referència cadastral
4597202DF2749F0001ZA
Propietari NÚMERO 35
Sra. CONSTANCIA LUNAR PEREZ
Adreça: Av. de Pau Casals, 21, 1r 1a. 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.420.574-V
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 21, amb una superfície de 392,70 m2 i
amb referència cadastral 4597205DF2749F0001WA
Propietari NÚMERO 36
Sr. ALFONSO VÁZQUEZ COSTOYA
Adreça: c/ Espanya, 3, 2n 3a. 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.372.261-G
Aporta: El 100% en ple domini; conjuntament amb la seva esposa; amb caràcter ganancial
de la finca número 22, amb una superfície de105,90 m2 i amb referència cadastral
4597215DF2749F0001LA
El 100% en ple domini , conjuntament amb la seva esposa, amb caràcter ganancial de la
finca número 24, amb una superfície de 361,30 m2 i amb referència cadastral
4597204DF2749F0001HA
Propietari NÚMERO 37
Sra. CARMEN BERNARDEZ SOUCO
Adreça: c/ Espanya, 3, 2n 3a. 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: No consta
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Aporta: El 100% en ple domini, conjuntament amb el seu marit,amb caràcter ganancial de la
finca número 22, amb una superfície de 105,90 m2 i amb referència cadastral
4597215DF2749F0001LA
El 100% en ple domini ,conjuntament amb el seu marit, amb caràcter ganancial de la finca
número 24, amb una superfície de 361,30 m2 i amb referència cadastral
4597204DF2749F0001HA
Propietari NÚMERO 38
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Adreça: Pl. Ajuntament, 11. 08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: P-0810000-J
Aporta: El 100% en ple domini de la finca número 23, amb una superfície de 1103,40 m2 i
amb referència cadastral 4597201DF2749F0001SA
El 100% en ple domini de la finca número 41, amb una superfície de 896,20 m2 i amb
referència cadastral 4295901DF2749E0001IW
Propietari NÚMERO 39
Sra. ELENA MATEO PEDREÑO
Adreça: Camí de la Fonteta, 10, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.498.030-D
Aporta el 50% (1/2) en ple domini de la finca número 25, amb una superfície de 709,60 m2 i
amb referència cadastral 4597203DF2749F0001UA
Propietari NÚMERO 40
Sr. JOSÉ MARCET COMPTE
Adreça: Camí de la Fonteta, 10, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.142.052-W
Aporta el 50% (1/2) en ple domini de la finca número 25, amb una superfície de 709,60 m2 i
amb referència cadastral 4597203DF2749F0001UA
Propietari NÚMERO 41
Sra. FUENSANTA GAMBIN VALVERDE
Adreça: c/ Baix, 6, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.204.821-G
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 27, amb una superfície de 173,50 m2 i
amb referència cadastral 4497804DF2749E0001WW
Propietari NÚMERO 42
Sra. JOSEFINA GAMBIN VALVERDE
Adreça: c/ Baix, 4, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38.204.820-A
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 28, amb una superfície de 163,70 m2 i
amb referència cadastral 4497808DF2749E0001GW
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Propietari NÚMERO 43
Sr. FRANCISCO VERNET ARABIA
Adreça: c/ Sant Elm, 61, 08003 BARCELONA
NIF: 36.254.203-Q
Aporta el 50% en ple domini de la finca número 29, amb una superfície de 165,80 m2 i amb
referència cadastral 4497803DF2749E0001HW
Propietari NÚMERO 44
Sra. ANA MARÍA VERNET ARABIA
Adreça: c/ Ripoll, 78, 08110 MONTCADA I REIXAC
NIF: No consta
Aporta el 50% en ple domini de la finca número 29, amb una superfície de 165,80 m2 i amb
referència cadastral 4497803DF2749E0001HW
Propietari NÚMERO 45
Sr. JOSÉ CABALLERO CABALLERO
Adreça: Camí de la Fonteta, 17, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 38350197-C
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 30-31, amb una superfície de 488,80 m2 i
amb referències cadastrals 4497807DF2749E0001YW i 4497806DF2749E0001BW.
Propietari NÚMERO 46
Sr. JOSÉ GASPAR SÁNCHEZ
Adreça: Camí de la Fonteta, 11, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 8.424.381-X
Aporta: El 100% en ple domini ;conjuntament amb la seva esposa ;amb caràcter ganancial
de la finca número 32, amb una superfície de 129,50 m2 i amb referència cadastral
4497802DF2749E0001UW
El 100% de la nua propietat , conjuntament amb la seva esposa ;amb caràcter ganancial de
la finca número 33, amb una superfície de 373 m2 i amb referència cadastral
4497801DF2749E0001ZW
Propietari NÚMERO 47
Sra. ANGELA GALLEGO FRESNO
Adreça: Camí de la Fonteta, 11, Bxs. 08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: 22.087.734-Y
Aporta: El 100% en ple domini , conjuntament amb la seva marit, amb caràcter ganancial de
la finca número 32, amb una superfície de 129,50 m2 i amb referència cadastral
4497802DF2749E0001UW
El 100% de la nua propietat, conjuntament amb la seva marit, amb caràcter ganancial de la
finca número 33, amb una superfície de 373 m2 i amb referència cadastral
4497801DF2749E0001ZW
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Propietari NÚMERO 48
Sra. MARIA ROSA GALÁN CASCALES
Adreça: Pl. Sants, 7, 13r 2a. 08028 BARCELONA
NIF: 21.493.196-H
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 34, amb una superfície de 1710,70 m2 i
amb referència cadastral 4497805DF2749E0001AW
Propietari NÚMERO 49
Sra. AGUSTINA MEDINA TOLMO
Adreça: No consta
NIF: No consta
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 35, amb una superfície de 311,12 m2 i
amb referència cadastral 4497107DF2749E0001QW
Propietari NÚMERO 50
Sr. JUAN DE DIOS POVEDANO CABALLERO
Adreça: c/ Alta, 76, Bxs. 14960 RUTE - CORDOBA
NIF: 34.014.835-C
Aporta el 100% en ple domini , conjuntament amb la seva esposa, amb caràcter ganancial
de la finca número 36, amb una superfície de 157,10 m2 i amb referència cadastral
4497111DF2749E0001PW
Propietari NÚMERO 51
Sra. MARIA JESÚS SÁNCHEZ SATURNINO
Adreça: c/ Alta, 76, Bxs. 14960 RUTE - CORDOBA
NIF: 38.089.347-J
Aporta el 100% en ple domini , conjuntament amb la seva marit, amb caràcter ganancial de
la finca número 36, amb una superfície de 157,10 m2 i amb referència cadastral
4497111DF2749E0001PW
Propietari NÚMERO 52
FUNDACION PRIVADA BENEFICA ASSIS
Adreça: c/ Baixa de Sant Pere, 18. 08003 BARCELONA
NIF: G-08339871
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 37, amb una superfície de 175,57 m2 i
amb referència cadastral 4497110DF2749E0001QW
Propietari NÚMERO 53
Sra. MERCEDES PAU RONCHERA
Adreça: A. Gatassa, 43. 08302 MATARÓ
NIF: 36.830.496-K
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 38, amb una superfície de 173,32 m2 i
amb referència cadastral 4497109DF2749E0001LW
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Propietari NÚMERO 54
Sr. ANTONIO GODALL ANDREU
Adreça: c/ Velia, 37, 4t 3a. 08906 BARCELONA
NIF: 37425741-A
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 39, amb una superfície de 349,56 m2 i
amb referència cadastral 4497108DF2749E0001PW
Propietari NÚMERO 55
Sra. JOSEFA SEGARRA MESTRES
Adreça: c/ Santa Pau, 28, 2n. 08016 BARCELONA
NIF: 36215606-J
Aporta una participació indivisa del 33’33334% (1/3) de la finca número 40, amb una
superfície de 305,90 m2 i amb referència cadastral 4497106DF2749E0001GW
Propietari NÚMERO 56
Sra. ASUNCIÓN SEGARRA MESTRES
Adreça: c/ Santa Pau, 28, Bxs. 08016 BARCELONA
NIF: 37094683-F
Aporta una participació indivisa del 33’33333% (1/3) de la finca número 40, amb una
superfície de 305,90 m2 i amb referència cadastral 4497106DF2749E0001GW
Propietari NÚMERO 57
Sra. ROSA ARNAU ABELLO
Adreça: c/ Castellbell, 12, 2n 1a. 08030 BARCELONA
NIF: 37001162-G
Aporta una participació indivisa del 33’33333% (1/3) de la finca número 40, amb una
superfície de 305,90 m2 i amb referència cadastral 4497106DF2749E0001GW
Propietari NÚMERO 58
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA BARCELONA
Adreça: Pl. Doctor Letamendi, 13. 08007 BARCELONA
NIF: Q-2826000-H
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 42, amb una superfície de 7.481,05 m2 i
amb referència cadastral 4295902DF2749E0001JW
Propietari NÚMERO 59
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
Adreça: Via Augusta, 197. 08021 BARCELONA
NIF: S-0826006-I
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 43.1, amb una superfície de 1.135 m2 i
amb referència cadastral 4295904DF2749E0001SW
el 100% en ple domini de la finca número 43.2, amb una superfície de 1.983,57 m2 i sense
referència cadastral.
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Propietari NÚMERO 60
GENERALITAT DE CATALUNYA
Adreça: Av. Josep Tarradellas, 2. 08029 BARCELONA
NIF: S-0811001-G
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 44, amb una superfície de 4.269 m2 i amb
referència cadastral 4095601DF2749F0001SU
Propietari NÚMERO 61
PLANTAIN SPAIN, SL
Adreça: Pg. Francesc Macià, 47, 3r. 08191 RUBI
NIF: B-62960745
Aporta el 100% en ple domini de la finca número 45, amb una superfície de 11.027,71 m2 i
amb referència cadastral 4095602DF2749FE0001XW

D’acord amb aquesta relació, la síntesi de propietaris es concreta en el següent quadre en
el qual s’identifiquen les respectives finques aportades amb expressió de la seva situació,
superfície total (inclosa dins l’àmbit de l’ARE) i referència cadastral:

48

QUADRE 1
RELACIÓ DE PROPIETATS EN L'ÀMBIT D'ORDENACIÓ
PARC.

REF. CADASTRAL

ADREÇA

TITULAR

1

4398614DF2749G0001QB

Camí Fonteta 31

Generalitat de Catalunya

2

4398616DF2749G0001LB

C. Lleó 7

Manuel Moyano i Iris Muñoz

3

4398615DF2749G0001PB

Camí Fonteta 27

Consorci per la reforma de la granvia

4

4398610DF2749G0001AB

C. Lleó 11

Francisco Liñán Serra

5

4398618DF2749G0001FB

C. Baix 1

Antonio Zambrana i M.Carmen Toro,A.Perez,A.Sanchez

6

4398607DF2749G0001AB

C. Baix 3

7

4398606DF2749G0001WB

C. Baix 5

8

4398605DF2749G0001HB

SUPERF. M2

SUP. INC. DINS
ÀMBIT

2.832,80

2732,56

870,49

848,00

3.121,60

3121,60

118,10

118,10

1.878,00

1878,00

Petra Maurel Serrano

200,20

200,20

M. Teresa Barbens Conte

210,80

210,80

C. Baix 7

A.Martínez, M.Soto, L.Gutiérrez, R.Balsera i J.A.Fernández

268,90

268,90

9

4398604DF2749G0001UB

C. Baix 9

Miguel Pascual Castillo

257,10

257,10

10

4597214DF2749F0001PA

Camí Fonteta 32

Eduardo Garrido i M.Josefa Vázquez

119,90

119,90

11

4597213DF2749F0001QA

Camí Fonteta 30

Sebastian Morcillo i Antonia Pérez

213,80

213,80

12

4597212DF2749F0001GA

Camí Fonteta 28

Jesús Gutiérrez Ruíz

120,10

120,10

13

4597211DF2749F0001YA

Camí Fonteta 26

Benigno Desiderio Ramon

148,20

148,20

14

4597210DF2749F0001BA

Camí Fonteta 24

Cristina Ripollés Gambín

274,50

274,50

15

4597209DF2749F0001GA

Camí Fonteta 24

Juan Carlos Ramos Aranda

202,40

202,40

16

4997208DF2749F0001YA

Camí Fonteta 22

Juan i Josefa Codina Ferrer

205,80

205,80

4597216DF2749F0001TA

287,85

4597216DF2749F0002YS
17

4597216DF2749F0003UD

Camí Fonteta 20T

J.Andreu, E.Trias, M.Trias, T.Trias, M.Bazaco, M.C.Bazaco

287,85

4597216DF2749F00014IF
4597216DF2749F0005OG
4597207DF2749F0001BA
18

4597207DF2749F0002ZS
4597207DF2749F0003XD

146,97
Camí Fonteta 20B

E.Trias, M.Trias, T.Trias, M.Bazaco, M.C.Bazaco

146,97

4597207DF2749F0004MF
19

4597217DF2749F0001FA

Torrent can Nyac 16

Juan Andreu Mata

170,28

170,28

20

4597206DF2749F0001AA

Camí Fonteta 20

Teresa Casals Carbonell

452,30

452,30

21

4597205DF2749F0001WA

Camí Fonteta 18

Constancia Lunar Pérez

392,70

392,70

22

4597215DF2749F0001LA

Camí Fonteta 18

Alfonso Vázquez i Carmen Bernardez

105,90

105,90

23

4597201DF2749F0001SA

Camí Fonteta 2

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

1103,40

1103,40

24

4597204DF2749F0001HA

Camí Fonteta 14

Alfonso Vázquez i Carmen Bernardez

361,30

361,30

25

4597203DF2749F0001UA

Camí Fonteta 10

Elena Mateo i José Marcet

709,60

709,60

26

4597202DF2749F0001ZA

Camí Fonteta 2

Teresa Casals Carbonell

702,00

702,00

27

4497804DF2749E0001WW

C. Baix 6

Fuensanta Gambín Valverde

173,50

173,50

28

4497808DF2749E0001GW

C. Baix 4

Josef ina Gambín Valverde

163,70

163,70

29

4497803DF2749E0001HW

Camí Fonteta 19

F.J. Vernet Arabia i A.M. Vernet Arabia

165,80

165,80

30

4497807DF2749E0001YW

Camí Fonteta 17

José Caballero Caballero

31

449786DF2749E00001BW

Camí Fonteta 15

José Caballero Caballero

490,45

490,45

32

4497802DF2749E0001UW

Camí Fonteta 13

José Gaspar i Angela Gallego

33

4497801DF2749E0001ZW

Camí Fonteta 11

José Gaspar i Angela Gallego (np) i M.Carmen Escalas (us)

502,50

502,50

34

4497805DF2749E0001AW

C. Baix 2

Mª Rosa Galan Cascales

1710,70

1710,70

35

4497107DF2749E0001QW

C. Aviació 40

Agustina Medina Tolmo

311,12

311,12

36

4497111DF2749E0001PW

C. Aviació 38

Juan D. Povedano i M.Jesús Sánchez

157,10

157,10

37

4497110DF2749E0001QW

C. Aviació 36

Fundació Benèfica Assis

175,57

175,57

38

4497109DF2749E0001LW

C. Aviació 34

Mercedes Pau Ronchera

173,32

173,32

39

4497108DF2749E0001PW

C. Aviació 34

Antonio Godall Andreu

349,56

349,56

40

4497106DF2749E0001GW

C. Aviació 32

J. Segarra, A. Segarra i R. Arnau

305,90

305,90

41

4295901DF2749E0001IW

C. Miquel Peiró 49

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

1.019,00

896,20

42

4295902DF2749E0001JW

Av. J.Tarradelles 240

Ag. Estatal de Administración Tributaria

8.799,00

7.481,05

43

4295904DF2749E0001SW

Av. J.Tarradelles 260

Administración del Estado

6.187,00

3.118,57

44

4095601DF2739F0001SU

Camí Esplugues 11

Generalitat de Catalunya

4.269,00

4.269,00

45

4095602DF2749E0001ZW

Camí Esplugues 1

Plantain Spain S.L.

13.505,00

11.027,71

46

4295903DF2749E0001EW

Av. J.Tarradelles 262

Consorci per la reforma de la granvia

11.071,00

7.523,47

47

4291901DF2749C0001ZU

C. Major 94

Consorci per la reforma de la granvia

39053,00

38.468,25

FINQUES APORTADES EN L'ÀMBIT OBJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

92.815,73

VIARI

6.403,27

TOTAL

99.219,00
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TITULARS D’ARRENDAMENT
De la documentació aportada pels interessats es desprenen els següents titulars
d’arrendaments:
Arrendament NÚMERO 1
ECOCERAM, SL, amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Baix núm.1 amb NIF
B-60467719.
És titular d’un arrendament a la finca aportada NÚMERO 5.
Arrendament NÚMERO 2
Sr. Pedro Guisado Castells amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Camí de la
Fonteta núm. 22 i amb DNI 29862575-L.
És titular d’un arrendament a la finca aportada núm. 16
Arrendament NÚMERO 3
Sr. Manuel del Arco Manjón amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Camí de la
Fonteta núm. 17 i amb DNI 38382419-L.
És titular d’un arrendament a la finca aportada núm. 21.
Arrendament NÚMERO 4
Sr. Antonio Ripollès Gambín amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Camí de la
Fonteta núm. 19 i amb DNI 38380971-C.
És titular d’un arrendament a la finca aportada núm. 29.
Arrendament NÚMERO 5
DERRIBOS ESTEBAN S.L. amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08901), carrer de les
Esquadres núm. 24 Sobreàtic 1a i amb NIF B-58376849.
És titular d’un arrendament a la finca aportada núm. 34.
Arrendament NÚMERO 6
Sr. Froilan Cosio Arze amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Aviació núm. 38
(marcat com a 32 a la finca) i amb NIE X-5608450-S.
És titular d’un arrendament a la finca aportada núm. 36.
TITULARS D’ALTRES DRETS

Titular NÚMERO 1
Sr. Pedro Delgado Costa i Sra. Antonia Sales Adell, les dades personals dels quals es
desconeixen.
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Son titulars d’un dret al cobrament d’una pensió vitalícia segons resulta de la inscripció 17a de
la finca aportada NÚMERO 3.
Titular NÚMERO 2
Sra. Asunción Prats Bordas, les dades personals de la qual es desconeixen.
Es titular de diversos censos amb domini directe i dret de fadiga annex que grava les finques
aportades números 6, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 21 i 26.
Titular NÚMERO 3
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, amb domicili a Barcelona, plaça Antoni Maura, 6 i amb
NIF número G-08169815.
Es titular de dues hipoteques que graven la finca aportada NÚMERO 15.
Titular NÚMERO 4
GENERALITAT DE CATALUNYA, amb domicili a l’avinguda Josep Tarradellas, 2, de Barcelona
(08029) i amb NIF número S-0811001-G.
Te inscrita al seu favor una anotació preventiva de crèdit refaccionari al marge de la finca
aportada NÚMERO 20.
Té la condició d’interessada en l’expedient per causa de les afeccions fiscals inscrites al marge
de les finques aportades números 7, 10, 15, 17, 18 i 30-31.
Titular NÚMERO 5
Senyor Joaquín Flor Poveda i senyora Amelia Flor Pereda, les dades personals dels quals es
desconeixen.
Son titulars d’una condició resolutòria que grava la finca aportada NÚMERO 24.
Titular NÚMERO 6
Sra. Carmen Frigola Latre, les dades personals de la qual es desconeixen.
Té interès en l’expedient com a possible beneficiària de la substitució que grava la finca
aportada NÚMERO 25.
Titular NÚMERO 7
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, amb domicili a Barcelona, C/ Sant Antoni Maria
Claret, 167 i amb NIF G-59780494.
Té interès en l’expedient com a possible beneficiària de la substitució que grava la finca
aportada NÚMERO 25.
Titular NÚMERO 8
DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA, amb domicili a Madrid, Paseo de la
Castellana, 18 i NIF A-08000614.
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Es titular d’un dret d’hipoteca que grava la finca aportada NÚMERO 25.
Titular NÚMERO 9
Srs. Alberto, Maria i Consuelo Prats y Torrens, les dades personals dels quals no es coneixen.
Son titulars d’una servitud de pas que grava les finques aportades números 42 i 43.
Titular NÚMERO 10
SOCIEDAD ANONIMA SABADELL Y HENRY, les dades d’identificació de la qual es
desconeixen.
Es titular d’una servitud de pas que grava les finques aportades números 42 i 43.1.
Titular NÚMERO 11
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT, amb domicili a la Via Augusta, 197, de Barcelona (08021) i amb
NIF S-0826006-I.
Es titular d’un dret de reversió condicional que grava la finca aportada NÚMERO 42.
Titular NÚMERO 12
ECOCERAM, SL, amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Baix núm.1 amb NIF
B-60467719.
És titular d’una activitat que desenvolupa a la finca aportada NÚMERO 5.
Titular NÚMERO 13
ANUANI, SL, amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Baix núm.1 amb NIF B62370390.
És titular d’una activitat que desenvolupa a la finca aportada NÚMERO 5.
Titular NÚMERO 14
TALLERES PLA, SCP, amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08906), Carrer Baix núm.5 i
amb NIF J-59039131.
És titular d’una activitat que desenvolupa a la finca aportada NÚMERO 7.
Titular NÚMERO 15
DERRIBOS ESTEBAN S.L. amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (08901), carrer de les
Esquadres núm. 24 Sobreàtic 1a i amb NIF B-58376849.
Titular NÚMERO 16
CUERPO DE ADMINISTRACIÓN MILITAR – GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , amb domicili al Paseo de la Castellana, 109, MADRID
(28046 ) i amb NIF S-2830001-J
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És titular de un dret que es deriven de l’escriptura formalitzada el passat 27 de juliol de 2011
davant la Notària de Barcelona Mª Immaculada Domper Crespo, consistent en rebre la finca
resultant 2b
És titular d’una activitat que desenvolupa a la finca aportada NÚMERO 34.

Els propietaris de drets reals que no s’extingeixin amb la reparcel·lació seran adjudicataris en el
mateix concepte en què ho van ser anteriorment, per aplicació del principi de subrogació real.
En conseqüència, la superfície de sòl aportada pels propietaris de les finques incloses en el
polígon d’actuació ha estat el criteri que ha determinat la seva participació en l’assignació
d’aprofitament urbanístic, traduint-se el percentatge d’aportació de sòl de cada propietari en un
percentatge d’adjudicació d’aprofitament urbanístic, un cop descomptat el 15% de cessió a
l’administració actuant, d’acord amb el quadre següent:
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QUADRE 2

QUADRE 2
DETERMINACIÓ DELS DRETS D'ADJUDICACIÓ EN FUNCIÓ DE LES FINQUES APORTADES
TITULAR

FINCA
APORTADA

SUPERFÍCIE
APORTADA

% DEL TOTAL

UNITATS
APROFITAMENT

% U.A

Generalitat de Catalunya

1

2732,56

2,94407%

1.653,426

2,50246%

Manuel Moyano i Iris Muñoz

2

848,00

0,91364%

513,110

0,77659%

Consorci per la reforma de la gran via

3

3121,60

3,36322%

1.888,827

2,85874%

Francisco Liñán Serra

4

118,10

0,12724%

71,460

0,10816%

Antonio Zambrana i M.Carmen Toro,A.Perez,A.Sanchez

5

1878,00

2,02336%

1.136,346

1,71986%

Petra Maurel Serrano

6

200,20

0,21570%

121,138

0,18334%

M. Teresa Barbens Conte

7

210,80

0,22712%

127,551

0,19305%

A.Martínez, M.Soto, L.Gutiérrez, R.Balsera i J.A.Fernández

8

268,90

0,28971%

162,707

0,24626%

Miguel Pascual Castillo

9

257,10

0,27700%

155,567

0,23545%

Eduardo Garrido i M.Josefa Vázquez

10

119,90

0,12918%

72,549

0,10980%

Sebastian Morcillo i Antonia Pérez

11

213,80

0,23035%

129,367

0,19580%

Jesús Gutiérrez Ruíz

12

120,10

0,12940%

72,670

0,10999%

Benigno Desiderio Ramon

13

148,20

0,15967%

89,673

0,13572%

Cristina Ripollés Gambín

14

274,50

0,29575%

166,095

0,25139%

Juan Carlos Ramos Aranda

15

202,40

0,21807%

122,469

0,18536%

Juan i Josefa Codina Ferrer

16

205,80

0,22173%

124,526

0,18847%

J Andreu, E.Trias, M.Trias, T.Trias, M.i, M.C.Bazaco

17

287,85

0,31013%

174,173

0,26361%

M.Trias, T.Trias, D.Trias, M.Bazaco, M.C.Bazaco

18

146,97

0,15835%

88,929

0,13459%

Juan Andreu Mata

19

170,28

0,18346%

103,034

0,15594%

Teresa Casals Carbonell

20

452,30

0,48731%

273,679

0,41421%

Constancia Lunar Pérez

21

392,70

0,42310%

237,616

0,35963%

22,24

467,20

0,50336%

282,695

0,42786%

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

23

1103,40

1,18881%

667,649

1,01049%

Elena Mateo i José Marcet

25

709,60

0,76453%

429,367

0,64985%

Teresa Casals Carbonell

26

702,00

0,75634%

424,768

0,64289%

Fuensanta Gambín Valverde

27

173,50

0,18693%

104,982

0,15889%

Josefina Gambín Valverde

28

163,70

0,17637%

99,052

0,14992%

F.J. Vernet Arabia i A.M. Vernet Arabia

29

165,80

0,17863%

100,323

0,15184%

José Caballero Caballero

30-31

490,45

0,52841%

296,763

0,44915%

José Gaspar i Angela Gallego

0,46019%

Alfonso Vázquez i Carmen Bernardez

32-33

502,50

0,54140%

304,054

Mª Rosa Galan Cascales

34

1710,70

1,84311%

1.035,115

1,56665%

Agustina Medina Tolmo

35

311,12

0,33520%

188,253

0,28492%

Juan D. Povedano i M.Jesús Sánchez

36

157,10

0,16926%

95,059

0,14387%

Fundació Benèfica Assis

37

175,57

0,18916%

106,234

0,16079%

Mercedes Pau Ronchera

38

173,32

0,18674%

104,873

0,15873%

Antonio Godall Andreu

39

349,56

0,37662%

211,513

0,32012%

J. Segarra, A. Segarra i R. Arnau

40

305,90

0,32958%

185,095

0,28014%

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

41

896,20

0,96557%

542,275

0,82073%

Ag. Estatal de Administración Tributaria

42

7.481,05

8,06011%

4.526,656

6,85109%

Administración del Estado

43

3.118,57

3,35996%

1.886,994

2,85596%

Generalitat de Catalunya

44

4.269,00

4,59944%

2.583,099

3,90952%

Plantain Spain, SL

45

11.027,71

11,88129%

6.672,680

10,09910%

46,47

45.991,72

49,55164%

27.828,807

42,11890%

Consorci per la reforma de la Granvia
Consorci per la reforma de la Granvia, com administracio actuant
TOTAL

92.815,73

0,00000%

9.910,803

15,00000%

100,00000%

66.072,023

100,00000%

Les superfícies aportades que s’han tingut en compte són les que consten en la darrera de
les medicions de finques realitzades, segons plànol topogràfic escala 1:500. En aplicació
dels supòsits de discordança entre aquestes i la realitat física, ha prevalgut aquesta darrera
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d’acord amb el que estableix l’article 132.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme. Les noves
superfícies s’han fet constar al Projecte de reparcel·lació i, concretament, en la descripció
de les finques aportades a fi i efecte que es porti a terme la rectificació registral necessària.
D’acord amb l’exposat anteriorment, els criteris per a l’assignació de drets en el present
Projecte de reparcel·lació són:
- El dret de cada propietari és proporcional a la superfície de la finca aportada.
- Només tenen dret a l’adjudicació de noves parcel·les en propietat els titulars de les
finques compreses en el polígon d’actuació objecte de reparcel·lació. En aquests casos,
s’atorga preferència a l’adjudicació de drets en sòl. Per tant, les diferències d’adjudicació
de sòl en relació als drets del titular sobre el que es produeixi el defecte d’adjudicació,
s’han adjudicat proindivís, amb la finalitat d’eliminar les indemnitzacions per diferències
d’adjudicació.
- El Projecte ha previst que legalment tot propietari té dret, a més, a percebre la
corresponent indemnització pel conjunt de béns immobles, activitats productives si
s’escau, servituds o altres drets acreditats degudament, que hagin de ser objecte
d’extinció o pèrdua de titularitat, com a conseqüència de l’execució del planejament.
- Les aportacions econòmiques que s’assignen als propietaris en el compte de liquidació
són proporcionals al valor dels drets que se’ls adjudiquen.
D’acord amb el que estableix l’article 127.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació produeix la subrogació, amb plena eficàcia real,
de les antigues per les noves parcel·les.
Per tant, d’acord amb allò establert a l’article 148 del Decret 305/2006, de 18 de juliol i a
l’article 11 del Reial decret 1093/1997, a efectes del trasllat de càrregues a títol de
subrogació real entre finques aportades i adjudicades, en el cas que les càrregues
constituïdes sobre les finques aportades són compatibles amb el planejament, el Projecte
especifica la finca a la qual es trasllada la càrrega.
Per contra, el Projecte de Reparcel·lació, pel cas d’aquelles càrregues que resulten
incompatibles amb l’execució del planejament, preveu la seva cancel·lació.
7.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES APORTADES I CÀLCUL DE LA
INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA DE L’ART.126 DE LA LLEI D’URBANISME
a.- Valoració de les finques aportades
El sòl inclòs dins l’ARE de “La Remunta” té la classificació urbanística de sòl urbà no
consolidat.
D’acord amb les previsions de l’Avaluació Econòmica Financera del Pla director urbanístic
de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, i dels estudis actualitzats
de forma particular a l’hora d’elaborar el projecte de reparcel·lació, amb les hipòtesis
d’inversió, aprofitament, distribució temporal esperada i del flux de tresoreria que d’elles
se’n desprèn, actualitzat amb corresponent taxa de descompte, es dedueix un valor
residual del sòl del sector de 31.157.742,57 € que dividit per la superfície total computable
del sector, representa un preu unitari de 314,03 € m2 de sòl.
b.- Criteris per a la definició i valoració dels drets dels interessats i determinació de
la finca mínima als efectes de l’aplicació de l’article 126 de la Llei d’urbanisme.
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D’acord amb el que disposa l’article 126 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme els drets dels interessats en el Projecte de
reparcel·lació s’han definit en base als següents criteris:
El dret dels propietaris de les finques incloses en el polígon d’actuació urbanística és
proporcional a la superfície de les finques originàries respectives en el moment de
l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació.
Els propietaris de les finques incloses en la unitat reparcel·lable tenen dret a l’adjudicació
en propietat de les finques resultants.
L’article 126.d Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost que reforma la Llei d’urbanisme fixa la
compensació en metàl·lic per a aquells drets de propietaris que no permetin assolir el 15%
de la finca mínima edificable.
En el cas del Pla de la Remunta, els criteris geomètrics de l’ordenació urbanística han
determinat una parcel·la mínima de 380 m2 amb un format mínim de 20m de façana.
El resultat d’aquesta configuració significa un total de 1.749,62976 U.A. de les quals
corresponen 1.560 a l’ús d’habitatge i 189,62976 a l’ús terciari/comercial, pel cas més
favorable de volumetria en el qual la planta baixa és edificable per a usos
terciaris/comercials i les sis plantes superiors són destinades a l’ús d’habitatge.
El 15% d’aquesta xifra, equivalent a 262,4446 U.A., dividit per 0,711862, és el d’una
parcel·la mínima de 382,67 m2, tenint en compte que el total d’unitats d’aprofitament del Pla
és de 66.072,023 i la suma de finques aportades és de 92.815,73 m2, el coeficient que
relaciona ambdues dades és de 0,711862 unitats d’aprofitament per m2 de sòl aportat.
El Projecte de reparcel·lació ha exclòs del repartiment de beneficis i càrregues les finques
que, estant per sota d’aquesta superfície mínima, han sol·licitat expressament l’aplicació de
l’article 126.b de la Llei d’urbanisme en el període d’al·legacions corresponent a la
informació pública del Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment amb data 9 de
novembre de 2010.
Els titulars d’aquestes finques rebran tal com s’explicita en l’apartat b del referit article 126,
la indemnització en metàl·lic que correspon, segons els càlculs determinats a tal efecte i
justificats en aquest capítol de la memòria.
8.

CRITERIS DE DEFINICIÓ, VALORACIÓ
RESULTANTS D’APROFITAMENT PRIVAT

I

ADJUDICACIÓ

DE

LES

FINQUES

8.1. Definició de les finques resultants
Les finques resultants - les característiques, dimensions i edificabilitat de les quals es
determinen en els plànols i descripcions del Projecte -, han estat definides d’acord amb el
contingut de l’article 126 del Decret legislatiu 1/2007, de 3 d’agost, i l’article 147 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, i de conformitat amb els preceptes establerts en la
normativa particular de l’ARE “La Remunta” que els són d’aplicació.
Les parcel·les resultants del procés de reparcel·lació s’adjudicaran als titulars de les
originàries que es subrogaran en la seva titularitat a tots els efectes.
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Per a la definició de les finques resultants s’ha partit de la parcel·lació establerta en el Pla
director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, les
quals s’han subdividit als efectes de racionalitzar les adjudicacions.
8.2. Adjudicació de les finques resultants
8.2.1.- Valoració de les finques resultants.
D’acord amb el que estableix l’article 126.1.b) del Decret legislatiu 1/2007, de 3 d’agost, el
Projecte de reparcel·lació ha valorat les finques resultants subjectant-se als criteris de la
legislació aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions i tenint en compte les regles de
ponderació establertes a l’article 37 del mateix Decret legislatiu.
L’ordenació detallada de l’ARE de “La Remunta” preveu les següents zones (article 18 de la
normativa particular de l’ARE):



Zona subjecte a ordenació volumètrica HLL, HPC i HPO (clau 18).
Zona terciària subjecta a ordenació volumètrica (clau 18*).

Per tant, s’ha establert el valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna d’aquestes dues zones.
Així mateix, i conforme al que determina l’article 126.1.h) del Text refós de la Llei
d’urbanisme, s’ha tingut en compte el valor diferencial que les parcel·les destinades a
habitatge de protecció pública, en les seves diferents modalitats, han de tenir respecte a les
de renda lliure i s’ha inclòs la parcel·la EA destinada a l’Agència tributària, tal i com fixa el
planejament.
D’aquesta manera, a partir dels preus de venda que apareixen justificats en el document de
“Bases tècniques i econòmiques. Avaluació econòmic financera” corresponent a l’ARE de
“La Remunta”, s’estableixen els següents coeficients de ponderació, amb la particularitat
que s’atribueix el mateix coeficient al HP Concertat i al HP concertat català, per quan ha
desaparegut aquesta darrera modalitat per la llei 6/2011 de 27 de juliol, de pressupostos de
la Generalitat.

De l’aplicació d’aquests coeficients en resulten, per a cada parcel·la definida pel
planejament, les unitats d’aprofitament que s’especifiquen en el següent quadre:
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QUADRE 3
UNITATS D'APROFITAMENT DEFINIDES PEL PLANEJAMENT

TIPUS D'HABITATGE
PARC.

LLIURE

COEF.

1

12.539,00

2

11.123,70

9.968,70 1,000000

3

21.870,20

10.467,00 1,000000

4

24.090,00

5

11.453,80

6

14.498,50

7

3.643,80

EA

6.258,00

TOTAL

ALTRES USOS

UNITATS APROFITAMENT

SOSTRE

105.477,00

C. CATALÀ

COEF.

CONCERTAT

COEF.

GENERAL

COEF.

ESPECIAL

COEF.

11.364,00 1,000000

9.833,20 0,215607
11.865,00 0,635022

5.775,00 0,635022
6.090,00 0,635022

3.403,80 0,215607
6.618,50 0,215607

31.799,70

11.865,00

11.865,00

19.855,50

3.990,00 0,142126

3.990,00

TERCIARI

COEF.

ADMINIST.

COEF.

TOTAL

%

1.175,00

0,592593

12.060,296

18,25326%

1.155,00

0,592593

10.653,144

16,12353%

1.570,00

0,592593

13.517,481

20,45871%

6.450,00

0,592593

15.024,014

22,73884%

1.960,00

0,592593

5.762,651

8,72177%

3.890,00

0,592593

4.299,265

6,50694%

3.643,80

0,592593

2.159,289

3,26808%

19.843,80

6.258,00

0,414810

2.595,881

3,92887%

6.258,00

0,414810

66.072,023

100,00000%

Essent el valor brut de cada unitat d’aprofitament de 1.350 €/UA, en resulten els següents
valors de cada finca resultant definida pel planejament:
Parcel·la 1: 16.281.399,60 €
Parcel·la 2: 14.381.744 40 €
Parcel·la 3: 18.248.599,35 €
Parcel·la 4: 20.282.418,90 €
Parcel·la 5: 7.779.578,85 €
Parcel·la 6: 5.804.007,75 €
Parcel·la 7: 2.915.040,15 €
Parcel·la EA: 3.504.439,35 €
8.2.2.- Estimació del valor atribuïble al sòl aportat
D’acord amb l’adaptació i actualització dels estudis econòmics-financers del Pla director
urbanístic de l’àrea estratègica de “La Remunta” aprovat definitivament el mes de maig de
l’any 2010, aquest orojecte de reparcel·lació calcula el valor residual del sòl el qual queda
establert en base als següents paràmetres:
a)

Flux d’ingressos per vendes

A partir dels preus de venda estimats per cada ús del sòl els ingressos potencials
ascendeixen a: 75.817.644,96€ tenint en compte la desaparició de la modalitat d’habitatge
concertat català, que s’iguala en preu de venda de sòl al concertat estatal.
Aquesta quantitat s’ha de repartir entre els propietaris: 85% i l’Administració actuant un
15%.
Nota: D’aquest últim es reinvertirà quasi tota aquesta quantitat en equipaments socials dins
l’àmbit de l’ARE “La Remunta”.
A partir de l’ingrés dels propietaris per m2 puja a la quantitat de: 75.817.644,96€ i als m2 de
l’àmbit 99.219 es determina un ingrés de 753,28€/m2.
Els preus de venda s’han valorat a data del mes de maig de l’any 2011.
b)

Costos d’urbanització

Per poder realitzar aquests ingressos potencials cal realitzar unes despeses que el Pla
director ha detallat en aquestes partides:
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1/ Obres d’urbanitzacio
13.899.423,80€
2/ Indemnitzacions
4.285.086,90€
3/ Despeses de gestió i altres despeses 1.798.135,96€
TOTAL
19.982.646,66€
El projecte d’urbanització a hores d’ara està actualitzat.
El cost d’urbanització representen 201,40 €/m2
c) Temporalitat
El projecte de l’ARE “La Remunta” presenta una gran dispersió en el temps dels fluxos
d’entrada i sortida de diners. Aquesta dispersió el Pla director la concreta en aquests
paràmetres:
1)

Sortida de diners
Adquisició sòl
Indemnitzacions
Resta costos urbanització

Any inici
2011
2011
2011

2)

Flux d’entrada de diners
HPP Règim Especial
HPP Règim General
HPC Estatal
HPC Català
H Lliure plurifamiliar
Activitat econòmica
Administratiu

Any inici
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Trimestres
1
1
16
Trimestres
14
14
16
16
30
30
4

Atès que aquesta tipologia de projectes d’urbanització presenten un grau de risc financer
considerable, cal que la seva viabilitat tècnica i econòmica per poder ésser aprovats per
l’autoritat compleixi amb els requisits de la Llei ECO 805/2003, on s’estableixen les taxes de
descompte mínimes dels fluxos financers, o taxa TIR, que han de retribuir els projectes
d’inversió per assegurar la seva viabilitat financera.
El Pla director, en base a aquesta premissa, ha establert una taxa de descompte del 12%
per cobrir les despeses financeres i el risc del projecte.
RESUM
La conjunció d’aquestes tres variables:
1) Flux de vendes
2) Cost d’urbanització
3) Taxa de descompte
Implica que el valor atribuïble al sòl en data de setembre de l’any 2011 ascendeix a
314,03€/m2.
8.2.3.- Criteris d’adjudicació de les finques resultants
D’acord amb els preceptes legals vigents que regulen el procediment reparcel·latori, cal
destacar els següents criteris d’adjudicació de les parcel·les resultants:
- S’adjudiquen com a finques independents les superfícies que compleixen amb els
requisits de parcel·la mínima establerta en el planejament i que tenen les
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característiques adequades per edificar-hi conforme al planejament urbanístic que li és
d’aplicació (article 126.1.g TRLU).
- Sempre que els drets dels propietaris no han permès l’adjudicació de finques
independents s’ha optat per l’adjudicació proindivís de les finques resultants en la
proporció que es deriva de la quantia dels seus drets (article 126.1.d TRLU).
Sempre que l’ordenació prevista en el planejament ho ha permès, l’adjudicació de les
finques resultants s’ha produït en un lloc proper al de les antigues propietats dels mateixos
titulars. Aquesta regla, no obstant, no ha pogut aplicar-se a tots els casos, com a
conseqüència de l’ordenació i les qualificacions urbanístiques establertes pel planejament
que s’executa.
Finalment, destacar que els límits del polígon d’actuació urbanística no es corresponen
exactament amb els límits registrals d’algunes de les finques que hi són incloses. En aquest
cas, una part de la seva superfície queda fora de l’àmbit del polígon d’actuació i, per tant,
fora d’aquest projecte de reparcel·lació. En aquest cas, el projecte descriu la superfície i
límits de la part de les finques incloses dins del polígon d’actuació urbanística per poder
procedir a la seva segregació –article 146.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme-, així com la descripció de la resta de finca
que queda fora del polígon.
D’acord amb aquests criteris, l’adjudicació dels aprofitaments urbanístics en relació al Pla
directors es reflexa en el quadre següent:
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QUADRE 4

TITULAR

FINCA
APORTADA

SUPERFÍCIE
UNITATS
% U. REPARCEL·LADES
APORTADA
APROFITAMENT

% U.A

Generalitat de Catalunya

1

2732,56

3,10888%

1745,986

Manuel Moyano i Iris Muñoz

2

848,00

0,96478%

541,835

0,82007%

Consorci per la reforma de la gran via

3

3121,60

3,55150%

1994,566

3,01877%

2,64255%

Francisco Liñán Serra

4

118,10

Antonio Zambrana i M.Carmen Toro,A.Perez,A.Sanchez

5

1878,00

Petra Maurel Serrano

6

200,20

indemnització substitutòria

M. Teresa Barbens Conte

7

210,80

indemnització substitutòria

A.Martínez, M.Soto, L.Gutiérrez, R.Balsera i J.A.Fernández

8

268,90

indemnització substitutòria

Miguel Pascual Castillo

9

257,10

indemnització substitutòria

Eduardo Garrido i M.Josefa Vázquez

10

119,90

indemnització substitutòria

Sebastian Morcillo i Antonia Pérez

11

213,80

indemnització substitutòria

Jesús Gutiérrez Ruíz

12

120,10

indemnització substitutòria

Benigno Desiderio Ramon

13

148,20

indemnització substitutòria

Cristina Ripollés Gambín

14

274,50

indemnització substitutòria

Juan Carlos Ramos Aranda

15

202,40

indemnització substitutòria

Juan i Josef a Codina Ferrer

16

205,80

indemnització substitutòria

J.Andreu E.Trias, M.Trias, T.Trias, M.Bazaco, M.C.Bazaco

17

287,85

indemnització substitutòria

M.Trias, T.Trias, M.Bazaco, M.C.Bazaco

18

146,97

indemnització substitutòria

Juan Andreu Mata

19

170,28

Teresa Casals Carbonell

20

452,30

0,51459%

289,000

0,43740%

Constancia Lunar Pérez

21

392,70

0,44678%

250,918

0,37976%

Alfonso Vázquez i Carmen Bernardez

22,24

467,20

0,53154%

298,520

0,45181%

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

23

1103,40

1,25536%

705,024

1,06705%

Elena Mateo i José Marcet

25

709,60

0,80732%

453,403

0,68623%

Teresa Casals Carbonell

26

702,00

0,79868%

448,547

0,67888%

Fuensanta Gambín Valverde

27

173,50

indemnització substitutòria

Josefina Gambín Valverde

28

163,70

indemnització substitutòria

F.J. Vernet Arabia i A.M. Vernet Arabia

29

165,80

José Caballero Caballero

30-31

490,45

0,55799%

313,376

José Gaspar i Angela Gallego

32-33

502,50

0,57170%

321,075

0,48595%

Mª Rosa Galan Cascales

34

1710,70

1,94629%

1093,062

1,65435%

Agustina Medina Tolmo

35

311,12

indemnització substitutòria

Juan D. Povedano i M.Jesús Sánchez

36

157,10

indemnització substitutòria

Fundació Benèfica Assis

37

175,57

indemnització substitutòria

Mercedes Pau Ronchera

38

173,32

indemnització substitutòria

Antonio Godall Andreu

39

349,56

indemnització substitutòria

J. Segarra, A. Segarra i R. Arnau

40

305,90

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

41

896,20

1,01962%

572,633

0,86668%

Ag. Estatal de Administración Tributaria

42

7.481,05

8,51132%

4780,063

7,23463%

Administración del Estado

43

3.118,57

3,54805%

1992,630

3,01584%

Generalitat de Catalunya

44

4.269,00

4,85692%

2727,704

4,12838%

Plantain Spain, SL

45

11.027,71

12,54642%

7046,223

10,66446%

46,47

45.991,72

52,32560%

29386,694

44,47676%

0,00000%

9910,803

15,00000%

100,00000%

66.072,023

100,00000%

Consorci per la reforma de la Granvia
Consorci per la reforma de la Granvia, com administracio actuant
TOTAL

92.815,73

SUPERFICIE UNITATS REPARCEL·LADES

87.895,26
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indemnització substitutòria
2,13663%

1199,960

1,81614%

indemnització substitutòria

indemnització substitutòria
0,47429%

indemnització substitutòria

66072,023

9.

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS BÉNS I DRETS INDEMNITZABLES I DE LES
CÀRREGUES I DESPESES QUE CORRESPONEN ALS ADJUDICATARIS.
El conjunt de béns i drets indemnitzables està constituït per tots aquells que s’inclouen en
algun dels següents grups:
- Edificis, plantacions, obres, instal·lacions i altres elements incompatibles amb el
planejament.
- Servituds i altres drets reals
- Càrregues compatibles que esdevenen incompatibles per manca de correspondència
amb la finca resultant.
- Càrregues incompatibles.
- Drets d’arrendament i ocupació.
9.1. Edificacions, plantacions, obres, instal·lacions, millores i altres elements
incompatibles amb el nou planejament
D’acord amb el que estableix l’article 126.1.f) del Text refós de la Llei d’urbanisme, les
plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que no es puguin conservar es
valoraran amb independència del sòl i el seu import es satisfarà als propietaris interessats,
amb càrrec al Projecte, en concepte de despeses d’urbanització.
El criteri per a la valoració dels edificis i construccions la supressió dels quals genera drets
indemnitzatoris serà l’establert en la normativa cadastral en funció del cost de reposició,
corregit en base a l’antiguitat i estat de conservació de les mateixes. En aquest cas, es
parteix de la determinació de l’actual valor de reposició estimat per la construcció
corresponent, corregint el valor del mòdul bàsic de construcció, tenint en compte l’ús,
antiguitat i estat de conservació de la mateixa, d’acord amb la regulació vigent establerta en
les “Normas Técnicas de valoración catastral de bienes de naturaleza urbana” aprovades
pel Reial decret 1020/1993, de 25 de juny.
La valoració de cadascun dels immobles afectats, d’acord amb els criteris esmentats, es
detalla en l’Informe valoratiu emès per l’Arquitecte Sr. Ricardo Gómez Val, que s’incorpora
en el Document complementari que acompanya a aquest Projecte.
S’han incorporat també les valoracions de trasllat d’activitat, fets a instància dels propietaris
de la finca núm. 5 i núm. 8
9.2. Servituds i altres drets reals
Els criteris de valoració emprats en el Projecte de reparcel·lació són:
- Els titulars de drets reals que no s’extingeixin amb la reparcel·lació, seran adjudicataris
pel mateix concepte en què ho eren anteriorment, per aplicació del principi de
subrogació real.
- Els titulars de drets reals que s’extingeixin amb la reparcel·lació, per ésser incompatibles
amb el planejament i que tinguin dret a indemnització -cas que es produeixin-, es
valoraran d’acord amb el que estableix la Llei d’Expropiació Forçosa.
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9.3. Càrregues compatibles que esdevenen incompatibles per
correspondència amb la finca resultant i les càrregues incompatibles

manca

de

Les càrregues compatibles que esdevenen incompatibles per manca de correspondència
amb la finca resultant i les càrregues incompatibles amb l’ordenació urbanística, han estat
degudament identificades, consten de manera expressa en aquest Projecte i es demana la
seva cancel·lació en el Registre de la Propietat corresponent.
9.4. Drets d’arrendament i ocupació
Les indemnitzacions a favor dels arrendataris es fixaran d’acord amb els criteris previstos a
la Llei d’expropiació forçosa.
L’article 43 LEF estableix que si mitjançant les regles previstes per la pròpia Llei per a la
determinació del preu just no és possible establir el valor real dels béns o drets a expropiar,
s’empraran els criteris estimatius més adequats per determinar l’esmentat valor.
En cas d’existència d’afectats que acreditin degudament els seus drets, en base als
contractes de lloguer degudament formalitzats, el present projecte de reparcel·lació fixarà
les indemnitzacions corresponents, tenint en compte les particularitats de cada contracte
podent-se establir els següents criteris generals:
En cas de contractes subjectes a la legislació sobre arrendaments urbans, s’estarà a la
doctrina jurisprudencial que determina que la indemnització que correspon a l’arrendatari, ja
sigui d’habitatge o de local de negoci que ha estat privat del seu dret com a conseqüència
de l’expropiació, la qual extingeix el contracte d’arrendament existent, ha d’estar
representada normalment per la quantitat resultant de capitalitzar al 10% la diferència de
renda, entre la que s’haurà de pagar en un nou local de característiques similars a l’anterior
i la quantitat que satisfeia fins al moment, és a dir, multiplicar per 10 anys l’esmentada
diferència de renda anual, això sempre i quan el contracte d’arrendament estigui sotmès a
pròrroga forçosa. En altre cas, la capitalització de la diferència de renda ho seria pel temps
de vigència que resti al contracte.
En cas de contractes subjectes al Codi Civil s’estarà a la durada del contracte o a la seva
situació de tàcita reconducció.
Per altra banda, a més de l’arrendament, cal que s’indemnitzin els perjudicis que puguin
produir-se com a conseqüència del trasllat de l’activitat que s’exercia en l’esmentat local,
valorant les partides corresponents, atenent al tipus d’activitat, per a determinar la
indemnització corresponent.
Del treball de camp efectuat i de l’anàlisi de la documentació aportada, únicament han
acreditat drets indemnitzatoris conforme als criteris legals vigents les activitats que es
recullen en l’informe de valoració, annex 1 d’aquest Projecte.
Els fonaments legals i de fet en base als quals s’ha considerat acreditat el dret a
indemnització pels titulars dels locals destinats a activitats econòmiques vénen degudament
referenciats a l’informe esmentat, i que parteixen, fonamentalment, de l’acreditació fefaent
de la vigència dels seus contractes de lloguer més enllà de la data en la qual hagin de
deixar lliures els locals que ocupen, com a conseqüència de l’aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació i de l’execució de les obres d’urbanització conforme al
planejament.
Així mateix, s’incorpora la valoració tècnica corresponent de les activitats amb drets
indemnitzatoris.

63

Tal i com estableix l’article 120 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el cost de l’extinció dels drets d’arrendament es considera
despesa d’urbanització i és assumit pel conjunt de la comunitat reparcel·latòria.
9.5. Altres drets indemnitzables
Com ja s’ha avançant abans, tal com disposa l’article 127.c) del Text refós de la Llei
d’urbanisme, l’aprovació del projecte de reparcel·lació, produeix la subrogació, amb plena
eficàcia real, de les parcel·les originàries per les noves parcel·les. Per tant, en els casos de
subrogació real, les càrregues constituïdes sobre finques aportades que siguin compatibles
amb el planejament, continuaran subsistint sobre les finques resultants adjudicades al titular
que correspongui.
A aquests efectes, el projecte especifica la finca a la qual es traslladen les càrregues
compatibles en els termes previstos per la legislació hipotecària.
D’altra banda, en compliment del que estableix l’apartat a) de l’article 148.1 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, el present Projecte de reparcel·lació especifica cadascuna de les
càrregues que resulten incompatibles amb l’execució del planejament i, en el seu cas, la
raó de la seva incompatibilitat i la indemnització que correspon al seu titular.
En principi només es declaren incompatibles amb el planejament la servitud de pas que
grava les finques aportades núm. 42, i 43.1 la qual no és objecte d’indemnització ja que
quedarà substituïda per la vialitat de l’Àrea residencial estratègica.
En cas d’existència d’altres drets reals sobre immobles no detectats inicialment que s’hagin
d’extingir per incompatibilitat amb el planejament, la seva valoració s’efectua d’acord amb
les disposicions sobre expropiació que específicament determinin l’àmbit dels drets reals
esmentats i, subsidiàriament, segons les normes del dret administratiu o civil que regulin la
institució i, en el seu defecte, per les establertes per la legislació dels Impostos de
Successions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
9.6. Criteris de valoració de les compensacions per excés o defecte d’adjudicació
El projecte de reparcel·lació contempla diferències d’adjudicació d’aprofitament urbanístic
que donen lloc a compensacions econòmiques substitutòries entre diversos propietaris per
aquest concepte.
10. RELACIÓ DE FINQUES APORTADES
FINCA APORTADA NÚMERO 1
Propietaris: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT (N.I.F. S-0811001-G)
Superfície real: 2.732,56 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“TIERRA de cabida veintinueve áreas, siete centiáreas, tres milésimas, situada en el
término de l’Hospitalet de Llobregat, de pertenencias a la heredad Alemany, del cual es
parte la finca de éste número y que según reciente medición tiene 2.832,80. LINDA: Por
Oriente, con Torrente; por Mediodía, con un camino; por Poniente con campo de Don N.
Serra, mediante un margen; y por Cierzo, con un camino carretero.”
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INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.825,
llibre 574 de la secció 3a, foli 138, alta 11, finca registral número 449/A.
TÍTOL: Pertany en plè domini per títol d’expropiació al DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT de la GENERALITAT DE CATALUNYA en virtut de l’acta de pagament i
ocupació de 28 de juny de 2011.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398614DF2749G0001QB.
D’aquesta finca, i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent,
s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou numero se sol·licita,
d’acord amb l’article 47 del Reglament Hipotecari, fent-se constar expressament que es la
finca segregada la que s’incorpora al present projecte de reparcel·lació:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura irregular i de 2.732,56
metres quadrats de superfície. Afronta: Al Nord i a l’Est, amb vialitat existent; al Sud, amb
finca propietat del senyor Jorge Olsina Pavia; i a l’Oest, amb finca de la que se segrega.”
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
“TIERRA de cabida 100,24 metros cuadrados, situada en el término de l’Hospitalet de
Llobregat, de pertenencias a la heredad Alemany, del cual es parte la finca de éste número.
LINDA: Por Oriente, con finca segregada; por Mediodía, con un camino; por Poniente con
campo de Don N. Serra, mediante un margen; y por Cierzo, con un camino carretero.”
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 2,94407%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 2
Propietaris: MANUEL MOYANO NAVARRO (N.I.F. 37416300-S ) I IRIS MUÑOZ
GIRONA.
Superfície real: 848,00 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“PIEZA DE TIERRA, hoy urbana, situada en el término de l’Hospitalet de Llobregat, calle
Lleó, numero uno, tiene una superfície de ochocientos noventa y tres metros cuadrados y
que según reciente medición tiene 893,00. LINDA: contemplando la calle Lleó, al frente, con
porción segregada destinada a la ampliación de la citada calle Lleó; a la derecha, con el
numero siete de la calle Lleó, a la izquierda, con Francisco Marse y al fondo, con Jaime
Tort.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de menor cabuda superficial de 22.51 m2, per ser la superfície real de la
finca de 870,49 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.577,
llibre 384 de la secció 3a, foli 176, finca registral número 1.100-N-A.
TÍTOL: Pertany als esposos MANUEL MOYANO NAVARRO i IRIS MUÑOZ GIRONA, amb
caràcter ganancial per títol de compra al senyor Juan Albalate Gerona, segons escriptura
autoritzada pel notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Jesús María Ortega Fernández,
en data 1 de juny de 1.999.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398616DF2749G0001LB
D’aquesta finca, i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent,
s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou numero se sol·licita,
d’acord amb l’article 47 del Reglament hipotecari, fent-se constar expressament que es la
finca segregada la que s’incorpora al present projecte de reparcel·lació:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura irregular i de 848,00
metres quadrats de superfície. Afronta: Al Nord, part amb finca propietat dels senyors Juan
Salvadó Izquierdo i Maria Mercè, Rafael, Martín i Juana Maria Amigó Serra i part amb el
límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, part amb aquesta mateixa finca, part amb
finca propietat del senyor Jorge Olsina Pavia i part amb finca propietat dels senyors Antonio
Zambrana García i Maria del Carmen Toro Lao; al Sud, part amb finca propietat dels
senyors Antonio Zambrana Garcia i Maria del Carmen Toro Lao, part amb finca propietat
del senyor Francisco Liñan Serra i part amb vialitat existent; i a l’Oest, part amb finca de la
que se segrega i part amb el límit de l’àrea residencial estratègica.”
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
“PIEZA DE TIERRA, hoy urbana, situada en el término de l’Hospitalet de Llobregat, calle
Lleó, numero uno, tiene una superfície de 22,49 metros cuadrados. LINDA: contemplando
la calle Lleó, al frente, con porción segregada destinada a la ampliación de la citada calle
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Lleó; a la derecha, con el numero siete de la calle Lleó, a la izquierda, con Francisco Marse
y al fondo, con finca segregada.”
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,91364%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 3
Propietaris: CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT (C.I.F. P-0800110-I)
Superfície real: 3.121,60 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“RUSTICA: TIERRA campa, de cabida media mojada y una mundana y media equivalente
a veintinueve áreas siete centiáreas y tres milésimas, sita en el termino municipal de
l’Hospitalet de Llobregat; Linda a Oriente, con un torrente, a Mediodía con un camino, a
Poniente con Don N. Serra y a Cierzo con Don José Marcé y Llopart.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de l’excés de cabuda superficial de 251,57 m2, per ser la superfície real
de la finca de 3.121,60 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 149, llibre
149, foli 106, finca registral número 259, inscripció 18.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, per títol de compravenda i cancel·lació de cens vitalici,
atorgat davant la notaria de Barcelona SRA. MARÍA IMMACULADA DOMPER CRESPO el
dia 17 de novembre de 2010 núm. protocol 1.808 al senyors Jorge Alsina Pavia i Matilde
Kissler Aramburu.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398615DF2749G0001PB.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 3,36322%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 4
Propietari: FRANCISCO LIÑAN SERRA (NIF: 36.452.578-Q).
Superfície real: 118,10 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“CASA de planta baja y terrado, sita en l’Hospitalet de Llobregat, señalada con el número
once de la calle Salud, cuya casa ocupa una superfície de cuarenta y dos metros
cuadrados y el resto es terreno, construida sobre un terreno de ciento dieciséis metros,
ochenta y cinco decímetros cuadrados de superfície, iguales a tres mil noventa y dos
palmos también cuadrados. LINDANTE: por su frente con una línea de quince metros con
prolongación de la calle de la Salud; por la derecha entrando con otra línea de siete metros
ochenta y tres centímetros, con restante finca de los vendedores; por la Izquierda, con otra
línea de siete metros setenta y cinco centímetros, con la finca de la señora viuda de
Romaguera; y por el fondo, con otra línea de quince metros, con finca de la propia señora
Romaguera.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 1,25 m2, per ser la superfície real de la
finca de 118,10 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 154, llibre
154, foli 171, finca registral número 6.447.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor FRANCISCO LIÑAN SERRA per títol de compra a
la senyora FRANCISCA SERRA RUANA, segons escriptura autoritzada pel notari de
Barcelona, senyor ANTONIO CARMELO AGUSTÍN TORRES, en data 12 de desembre de
1.983.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398610DF2749G0001AB
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,12724%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 5
Propietaris: ANTONIO ZAMBRANA GARCIA (N.I.F. 28308164-V), MARIA DEL CARMEN
TORO LAO (N.I.F. 75471404-D), ANGEL SANCHEZ ZARAGOZA (N.I.F. 35064959-X) I
ALBERTO PEREZ PONCE (N.I.F. 47614465-A)
Superfície real: 1.878,00 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“PORCION DE TERRENO SITUADO EN EL termino municipal de Hospitales del Llobregat,
con frente a la calle LLeó, ., hoy núm. 11, y a la calle Baix, hoy número 1. Ocupa una
superficie total aproximada de 2.094, 44 metros cuadrados según registro · LINDA en su
conjunto: Por su frente, entendiendo como tal la calle Lleó, con dicha calle; por la derecha,
con calle del Baix; y por su izquierda, finca colindante de la calle LLeó ; y por el fondo con
zona Verde.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 216,44 m2, per ser la superfície real de
la finca de 1.878,00 m2.
INSCRIPCIÓ: La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat número 6 de
l’Hospitalet de Llobregat, al tom 1.793, llibre 549, foli 145, secció 3a, finca 22.575.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, als esposos ANTONIO ZAMBRANA GARCIA i MARIA DEL
CARMEN TORO LAO, amb caràcter ganancial, en quant a un 60% indivís, i la resta en
quan un 20% indivís a ÁNGEL SÁNCHEZ ZARAGOZA i un altra 20% a ALBERTO PÉREZ
PONCE, mediante escritura de compra i agrupación ante el Notario d’Esplugues del
Llobregat D. Miguel Angel Rodriguez Barroso, del 22 de noviembre de 2002, num. protocolo
3397..
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398618DF2749G0001FB.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 2,02336%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 6
Propietari: PETRA MAURELL SERRANO.
Superfície real: 200,20 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porcion de terreno que tiene la figura de un parlelogramo rectangular, con
fachada a un camino de tres metros de ancho, situado en el término municipal de
l’Hospitalet de Llobregat,de superficie doscientos seis metros y veiniocho decímetros
cuadrados, equivalentes a 5.459;81 palmos cuadrados. Lindante:por su frente Sud, en una
línea de 6,00 metros, con un camino;por la derecha entrando Este, con una linea de 34,48
metros, con Don Jose Barbens ;por la izquierda ,Oest, en otra linea de 34,38 metros, con
Dionisio Osés; y por la espalda Norte, con una linea de 6,oo metros , con Don José Marcé.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 6,08 m2, per ser la superfície real de la
finca de 200,20 m2.
INSCRIPCIÓ: La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat número 6 de
l’Hospitalet de Llobregat, al tom 130, llibre 130, foli 70, secció 3a, finca 5.400.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, la senyora PETRA MAURELL Y SERRANO, per compra a
Dª Isabel Balart Modorell i D. Miquel,Eulalia i D. Luis Romaguera –Balart, mitjançant
escriptura atorgada el dia 14 de juny de 1926 davant del Notari Gabriel Faura..
CÀRREGUES: Gravada am un Cens amb domini directe i drets de fadiga inscrit a favor a
favor de Dª Asunción Prats Bordas , a la inscripció 5na de la finca amb data 23 d’octubre de
1947.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398607DF2749G0001AB,
TITULAR CADASTRAL: VICENTE FERRER PALOU amb N.I.F. 37816425-D
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,21570%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 7
Propietària: MARIA TERESA BARBENS CONTE (N.I.F. 37706351-J).
Superfície real: 210,80 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO que tiene la figura de un paralelogramo regular, con
fachada a un camino de tres metros de ancho situado en el término municipal de
l’Hospitalet de Llobregat, de superfície doscientos seis metros veintiocho decímetros
cuadrados. LINDANTE: por su frente Sur, con una línea de seis metros con un camino; por
la derecha entrando Este, en una línea de treinta y cuatro metros, treinta y ocho
centímetros, con Don José Deu Coti; por la izquierda, Oeste, con otra línea de treinta y
cuatro metros treinta y ocho centímetros, con restante terreno de los vendedores; y por
detrás, Norte, con una línea de seis metros, con Don José Marcé.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 4,52 m2, per ser la superfície real de la
finca de 210,80 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 2.030,
llibre 729 de la secció 3a, foli 191, finca registral número 5.214/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora MARIA TERESA BARBENS CONTE per títol
d’herència de la seva mare senyora Teresa Conte Dueso, segons escriptura d’acceptació
d’herència autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Vicente Pons Llácer, en data 29
d’abril de 2009.
CÀRREGUES: Afecció per cinc anys des del 29 de juny de 2.010 per l’Impost sobre
successions i donacions, segons nota al marge de la inscripció 9a, quedant alliberada la
finca per la quantitat de 1.538,51 € pagats per autoliquidació.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398606DF2749G0001WB.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,22712%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 8
Propietaris: AGUSTÍN MARTÍNEZ MORCILLO (NIF: 38417887-K), MANUELA SOTO
PALACIOS (NIF: 35.012.611-X), LUIS GUTIÉRREZ MARINA (NIF: 37.646.841-G), MARIA
DEL ROSARIO BALSERA RABANOS (NIF: 37.669.789-k) I JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DOVAL (NIF: 37.799.756-Z).
Superfície real: 268,90 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL, de planta baja, señalado con el número 5 de la calle
Baja, que ocupa la totalidad de un solar o porción de terreno de figura un cuadrilátero
rectangular, con fachada a un camino situado en el termino municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de superfície doscientos setenta y cinco metros, cuatro decímetros cuadrados,
equivalentes a siete mil doscientos setenta y nueve palmos, setenta y cinco decímetros,
ochenta céntimos, también cuadrados; Lindante: al Sur, en donde tiene su salida, con una
línea de ocho metros con un camino de carro; por la izquierda entrando, Oeste, en una
línea de treinta y cinco metros, treinta y ocho centímetros, con restante inca de los
vendedores; por la derecha, Este, en otra línea de treinta y cuatro metros, treinta y ocho
decímetros, con restante finca de los vendedores; por la derecha, Este, en otra línea de
treinta y cuatro metros, treinta y ocho decímetros, con terreno de Don Pedro Sirera; y al
Norte, fondo, en una línea de ocho metros, con José Marcé.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 6,50 m2, per ser la superfície real de la
finca de 268,90 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 122, llibre
122, foli 103, finca registral número 5.040.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor AGUSTÍN MARTÍNEZ MORCILLO, a la senyora
MANUELA SOTO PALACIOS, al senyor LUIS GUTIÉRREZ MARINA, a la senyora MARIA
DEL ROSARIO BALSERA RABANOS i al senyor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DOVAL,
en la proporció d’una sisena part indivisa cadascun dels quatre primers i de dues sisenes
parts indivises l’últim, per títol de compra a la senyora Maria Rosa Gómez Martínez i al
senyor José Torrens Batlle, segons escriptura autoritzada pel notari de l’Hospitalet de
Llobregat, senyor B. Domingo Díaz de Lope Díaz y Malpica, en data 10 d’abril de 1.984.
CÀRREGUES: Cens amb domini directe de pensió anual quinze pessetes, el seu capital al
tres per cent tres mil vuit-centes trenta-tres pessetes, trenta-tres cèntims, inscrit a favor de
la senyora Asunción Prats Bordas.
Aquest cens no consta dividit, ni confirmada la seva vigència, segons manifesta el
Registrador de la Propietat en Certificat del dia 9 de octubre de 2010.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398605DF2749G0001HB
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,28971%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 9
Propietari: MIGUEL PASCUAL CASTILLO (N.I.F. 38417887-K).
Superfície real: 257,10 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“PORCIÓN DE TERRENO que tiene la figura de pentágono irregular con fachada a un
camino, situado en el término municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de superfície
doscientos sesenta y dos metros, veintiséis decímetros y sesenta centímetros cuadrados,
equivalentes a seis mil novecientos cuarenta y un palmos, sesenta y cinco décimos,
sesenta céntimos, también cuadrados- LINDANTE: por su frente, en una línea de ocho
metros, cuarenta centímetros, con un camino; por la derecha entrando Este, con otro
camino mediante dos líneas quebradas, que tiene la una, veinticuatro metros, dieciocho
centímetros, y la otra diez metros, cincuenta centímetros; por la izquierda, Oeste, con una
línea de treinta y cuatro metros, treinta y ocho centímetros, con José Deu Cotti; y por detrás
Norte, con una línea de cinco metros con quince centímetros con José Marcé.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 5,16 m2, per ser la superfície real de la
finca de 257,10 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 122, llibre
122, foli 99, finca registral número 5.039.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor MIGUEL PASCUAL CASTILLO, per títol de
compra al senyor Pedro Sirera Gavaldà, segons escriptura autoritzada pel notari de
l’Hospitalet de Llobregat, senyor Manuel Gil Gimeno, en data 28 de setembre de 1.961.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4398604DF2749G0001UB.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,27700%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 10
Propietaris: EDUARDO GARRIDO ÁLVAREZ (NIF: 28.195.273-X) I MARIA JOSEFA
VAZQUEZ NIETO (NIF: 38393322-C).
Superfície real: 119,90 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: VIVIENDA UNIFAMILIAR aislada, situada en el término municipal de l’Hospitalet
de Llobregat, señalada con el numero treinta y dos en el Camí de la Fonteta, de planta
baja, que se compone de varias dependencias y servicios; de superfície construida
cincuenta y tres metros cuadrados. Se halla edificada sobre una poción de terreno de
superfície de ciento cuarenta y dos metros cuadrados. La superfície edificada es de
cincuenta y tres metros cuadrados y el resto es patio y jardín. Linda: por el Norte, con el
torrente de la Cruz o Camí de la Fonteta, donde le corresponde el numero treinta y dos; por
el Sur, con el camino particular; por el Este, con restante terreno de que se segregó,
propiedad de Doña Eulalia Mata; y por el Oeste, termina en punta con la confluencia del
Camí particular antes expresado y el torrente de la Cruz o Camí de la Fonteta.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 22,10 m2, per ser la superfície real de
la finca de 119,90 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.912,
llibre 639 de la secció 3a, foli 101, finca registral número 7.046/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, als esposos EDUARDO GARRIDO ALVÁREZ i MARIA
JOSEFA VÁZQUEZ NIETO, amb caràcter ganancial, quant al solar per títol de compra als
senyors Mercedes, Maria Teresa, Dolores, Eduardo i Montserrat Trias Mata, segons
escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Antonio Roldàn Rodríguez, en data 6
d’abril de 1.984; i en quant a l’edificació, per declaració d’obra nova, en virtut d’escriptura
autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Joan Bernà i Xigo, en data 10 de gener de
2.006.
CÀRREGUES: Afecció per cinc anys des del 28 de gener de 2.006 per l’Impost sobre
transmissions patrimonials actes jurídics documentats, segons nota al marge de la
inscripció 4a.
Afecció per cinc anys des del 28 de gener de 2.006 per l’Impost sobre transmissions
patrimonials actes jurídics documentats, segons nota al marge de la inscripció 5a.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597214DF2749F0001PA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,12918%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 11
Propietaris: SEBASTIÁN MORCILLO DELGADO (NIF: 26.368.790-A) I ANTONIA PÉREZ
LARIO (N.I.F.No consta).
Superfície real: 213,80 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO edificable sito en el término de l’Hospitalet de
Llobregat, paraje conocido por “la Rusia”, de procedencia de una pieza de tierra llamada
“Can Boixeras”, de superfície doscientos sesenta y dos metros y ochenta decímetros
cuadrados. LINDA: por el Norte, con el Torrente de la Cruz o camino de la Fonteta; por el
Sur, con camino particular; por el Este, con Benigno Desiderio; y por el Oeste, con Dolores
Mata.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 49,00 m2, per ser la superfície real de
la finca de 213,80 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 45, llibre
45, foli 134, finca registral número 674.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, als consorts SEBASTIÁN MORCILLO DELGADO i
ANTONIA PÉREZ LARIO, per meitat i proindívis, per títol de compra als consorts Pedro
Ballester Conca i Concepción Fabra Beltrán, segons escriptura autoritzada pel notari de
l’Hospitalet de Llobregat, senyor Manuel Gil Gimeno, en data 14 de març de 1.958.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597213DF2749F0001QA
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,23035%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 12
Propietari: JESÚS GUTIÉRREZ RUIZ (N.I.F. 35069015-H).
Superfície real: 120,10 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porción de terreno sito en la calle Fonteta, número veintiocho, antes tres,
anteriormente sin número, del término municipal de l’Hospitalet de Llobregat, en el paraje
conocido por “la Rusia”, de procedencia de una pieza de tierra llamada “Can Boixeras”, de
superfície ciento treinta metros, cuarenta y tres decímetros cuadrados, equivalentes a tres
mil cuatrocientos cincuenta y dos palmos, también cuadrados. LINDANTE: Norte y Sur, con
el restante terreno de que se segregó; al Este, con el torrente o camino de la Fonteta; y al
Oeste, con un camino.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 10,33 m2, per ser la superfície real de
la finca de 120,10 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.549,
llibre 363 de la secció 3a, foli 157, finca registral número 3.844/A.
.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor JESÚS GUTIÉRREZ RUIZ, per títol de llegat de la
senyora Montserrat Ruiz Sabat, segons escriptura d’herència autoritzada pel notari de
Barcelona, senyor Juan José Suárez Losada, en data 17 d’octubre de 1.995.
CÀRREGUES: Cens amb domini directe i dret de fadiga annex, de pensió anual cent
quinze pessetes, inscrit a favor de la senyora Asunción Prats Bordas.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597212DF2749F0001GA
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,12940%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 13
Propietari: BENIGNO DESIDERIO RAMON (N.I.F. No consta).
Superfície real: 148,20 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porción de terreno situado en Hositalet del Llobregat, en el paraje conocido
como la Rusia, de procedencia de una pieza de terra llamada “Can Boixeras” de superficie
de cuatro mil doscientos sesenta y siete palmos cuadrados, equivalente a ciento sesenta y
un metro, veintitrés decímetros cuadrados: Lindante al Norte, en una línea de veinticinco
metros cincuenta centímetros y Sur en otra línea de veintinueve metros ochenta
centímetros con restante terrenos de la que se segrega de Dª Montserrat Vilaplana Prats; al
Este con el Camino de la Fonteta en una línea de 6 metros y noventa centímetros y al
Oeste en una línea de 5 metros y noventa y cinco centímetros con el camino de las Viñas.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 13,03 m2, per ser la superfície real de
la finca de 148,20m2.
INSCRIPCIÓ: La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat número 6 de
l’Hospitalet de Llobregat, tom 556, llibre 45 de l’Hospitalet, foli 132, Finca 3.739.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor BENIGNO DESIDERIO RAMON, por compra a Dª
Montserrat Vilaplana Prats, mediante escritura otorgaa en Barcelona el dia 29 de didiembre
de nim novecientos veintidos ante el Notario Don Isidora Lapuente Saez.
CÀRREGUES: Gravada amb un cens de domimi directe i drets de fadiga al mateix per una
pensió anual de 115 pesetes, incrit a favor de Dª Asunción Prats Bordas.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597211DF2749F0001YA
TITULAR CADASTRAL: BENIGNO DESIDERIO RAMON, amb N.I.F. No consta
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,15967%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 14
Propietària: CRISTINA RIPOLLÉS GAMBIN (N.I.F. 38409557-V).
Superfície real: 274,50 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: VIVIENDA UNIFAMILIAR aislada, sita en término de l’Hospitalet de Llobregat,
con frente al Camí de la Fontenta donde está señalada con el número 24-B; compuesta de
planta baja únicamente, de superfície construida cuarenta y ocho metros cuadrados. Se
halla edificada sobre una poción de terreno de superfície de doscientos setenta y cuatro
metros y cincuenta decímetros cuadrados. El resto del terreno sin edificar está destinado a
jardín. LINDA en junto: al Norte, con Benigno Desiderio; al Sur, con Montserrat Vilaplana; al
Este, con el torrente o camino de La Fonteta; y al Oeste, con el camino de las Viñas.”
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.850,
llibre 593 de la secció 3a, foli 138, finca registral número 4.209/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora CRISTINA RIPOLLÉS GAMBÍN, quant al
terreny per títol de compra a la senyora Enriqueta Vilamala Alemany, segons escriptura
autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Amador López Baliña, en data 14 de juny de
2.004; i en quant a l’edificació, per declaració d’obra nova, en virtut d’escriptura autoritzada
pel notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Jorge Farrés Reig, en data 13 de desembre
de 2.004.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597210DF2749F0001BA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,29575%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 15
Propietari: JUAN CARLOS RAMOS ARANDA (N.I.F. 44185399-F).
Superfície real: 202,40 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO en el que existe una casa de planta baja solamente,
señalada con el número veinticuatro, antes nueve, de la calle Camí de La Fonteta, del
término de l’Hospitalet de Llobregat, de superfície doscientos cuatro metros nueve
decímetros cuadrados, equivalentes a cinco mil cuatrocientos veintitrés palmos cuadrados.
LINDANTE: al Norte, en una línea de treinta y tres metros con don Miguel Carrasco; al Sur,
en otra línea de treinta y cinco metros cincuenta centímetros con resto de la finca de que
procede; al Este, en otra línea de siete metros diez decímetros con un torrente ó camino de
la Fonteta; y al Oeste, en otra línea de seis metros cinco centímetros con el camino de las
Viñas.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 2,50 m2, per ser la superfície real de la
finca de 202,40 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.584,
llibre 390 de la secció 3a, foli 24, finca registral número 4.549/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor JUAN CARLOS RAMOS ARANDA, per títol
d’adjudicació segons Sentència ferma de data 28 d’octubre de 2.006, dictada pel Jutjat de
Primera Instància NÚMERO 3 de l’Hospitalet de Llobregat en les actuacions del judici
verbal NÚMERO 843/2006-S.
CÀRREGUES: Cens amb domini directe, de pensió anual cent quinze pessetes, inscrit a
favor de la senyora Asunción Prats Bordas.
Hipoteca a favor de “Caixa d’Estalvis de Catalunya”, en garantia d'un crèdit fins al límit de
102.666 € de principal, més la quantitat de 5.133,30 € d'interessos ordinaris; 20.533,20 €
d'interessos de demora i 10.266,60 € per a costes i despeses. Aquesta hipoteca ha estat
ampliada i modificada a favor de “Caixa d’Estalvis de Catalunya”, ampliant-se el límit del
crèdit en 7.421,77 €, de manera que la finca queda responent (capital inicial més l'ampliat)
de 110.087,77 € del principal del límit del crèdit, més un màxim 4.678,73 € per interessos
ordinaris, de la quantitat màxima de 31.375,01 € d'interessos de demora i de la quantitat de
16.513,16 € per a costes i despeses. Termini: Fins al 31 de juliol de 2.039.
Afecció per cinc anys des del 28 d’abril de 2008 per l’Impost sobre transmissions
patrimonials actes jurídics documentats, segons nota al marge de la inscripció 15a, haventse autoliquidat com exempta.
Afecció per cinc anys des del 28 d’abril de 2008 per l’Impost sobre transmissions
patrimonials actes jurídics documentats, segons nota al marge de la inscripció 16a.
Hipoteca a favor de “Caixa d’Estalvis de Catalunya”, en garantia d'un préstec de 22.000 €
de capital, dels seus interessos ordinaris de dos anys al tipus màxim del 10,74% anual, dels
interessos de demora fins al màxim de 6.925,60 € i de la quantitat de 5.000 € per a costes i
despeses. Termini: 30 anys a partir de l’1 de gener de 2.008.
Afecció per cinc anys des del 22 de setembre de 2009 per l’Impost sobre transmissions
patrimonials actes jurídics documentats, segons nota al marge de la inscripció 17a.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597209DF2749F0001GA
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,21807%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 16
Propietaris: JOSEFA CODINA FERRER (N.I.F. 38370611-X) I JUAN CODINA FERRER
(N.I.F. 38220181-T).
Superfície real: 205,80 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: CASA compuesta de planta baja con cubierta de terrado, señalada con el
numero once en el pasaje de Rusia y al Camino de la Fonteta, con su terreno anexo, en
término de l’Hospitalet de Llobregat, paraje conocido por “La Rusia”, de superfície
doscientos dieciocho metros y cuarenta decímetros cuadrados, equivalentes a cinco mil
setecientos ochenta palmos, de los que corresponden a lo edificado cuarenta y dos metros,
o sea, la casa mide seis metros de ancho por siete de fondo y el resto al terreno, que
LINDA: en junto: al Norte, 34,80 metros, con Don Jorge Guironés; al Sur, 38 metros, con
Doña Montserrat Vilaplana; al Este o frente, 7,20 metros, con el camino de la Fonteta; i al
Oeste o espalda 6 metros, con un camino, hoy pasaje de Rusia.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 12,60 m2, per ser la superfície real de
la finca de 205,80 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.451,
llibre 287 de la secció 3a, foli 193, finca registral número 5.154/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, quant a una tercera part indivisa a la senyora JOSEFA
CODINA FERRER i quant a dues terceres parts indivises al senyor JUAN CODINA
FERRER, per títol d’herència de la senyora Natalia Ferrer Aros, segons escriptura
d’acceptació d’herència autoritzada pel notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Juan
José Pedraza Ramírez, en data 2 d’octubre de 1.990.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4997208DF2749F0001YA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,22173%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 17
Propietaris: JOAN ANDREU MATA (N.I.F. 38689657-T), EDUARDO TRIAS MATA (N.I.F.
37810030-P), MONTSERRAT TRIAS MATA (N.I.F. 36597220-B), MARIA TERESA TRIAS
MATA (N.I.F. 36227223-S), MONTSERRAT BAZACO TRIAS (N.I.F. 37728534-R), MARIA
CARMEN BAZACO TRIAS(N.I.F. 37737784-M).
Superfície real: 287,85 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO en el término municipal de l’Hospitalet de Llobregat,
paraje conocido por “La Rusia”, hoy camí de la Fonteta, número 20 B., de superfície
doscientos setenta metros con ochenta y cuatro decímetros cuadrados, equivalentes a siete
mil ciento cincuenta y ocho palmos también cuadrados. LINDANTE: por el Este, torrente de
la Cruz o camino de la Fonteta, número 20 bis, hoy calle Fonteta, número 20 bis; por el
Oeste, con un camino particular; por el Sur, parte con restante terreno de que se segregó y
quedó propiedad de Doña Eulalia Mata y parte con la porción de terreno que se adjudicó a
Doña Dolores Mata; y por el Norte, con Doña Nazaria de Gracia.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de l’excés de cabuda superficial de 17,01 m2, per ser la superfície real de
la finca de 287,85 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 168, llibre
168, foli 236, finca registral número 7.407/A.
TÍTOL: Pertany, en quant al domini, a:
JUAN ANDREU MATA, 50% (1/2) de ple domini per títol d’herència, notari Sr. Ignacio C.
Permanyer Casas, núm. de protocol 6301, data de document 25/02/2002. PENDENT
D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE.
MARIA TERESA TRIAS MATA, 10% (1/10) de ple domini per títol d’herència. Per trasllat de
la finca núm.: 1/7407, Assentament d’inscripció 3 amb data 20/10/1982, tom: 168, llibre:
168, foli: 236, títol herència, notari Antonio Roldan Rodriguez, núm. de protocol /1980, data
de document 05/05/1980.
EDUARDO TRIAS MATA, 10% (1/10) de ple domini per títol d’herència.Per trasllat de la
finca núm.: 1/7407, Assentament d’inscripció 3 amb data 20/10/1982, tom: 168, llibre: 168,
foli: 236, títol herència, notari Antonio Roldan Rodriguez, núm. de protocol /1980, data de
document 05/05/1980.
MONTSERRAT TRIAS MATA, 10% (1/10) de ple domini per títol d’herència. Per trasllat de
la finca núm.: 1/7407, Assentament d’inscripció 3 amb data 20/10/1982, tom: 168, llibre:
168, foli: 236, títol herència, notari Antonio Roldan Rodriguez, núm. de protocol /1980, data
de document 05/05/1980.
EDUARDO TRIAS MATA, Tom 2026 Lllibre 726 Foli 61 Inscripció 4, 3,333334% (1/30) de
ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/98, autoritzada a
BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de protocol 267.
MONTSERRAT TRIAS MATA, Tom 2026 Lllibre 726 Foli 61 Inscripció 4, 3,333333% (1/30)
de ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/98, autoritzada
a BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de protocol 267.
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MARIA CARMEN BAZACO TRIAS, Tom 2026 Lllibre 726 Foli 61 Inscripció 5, 1,666667%
(1/60) de ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data 21/11/02,
autoritzada a BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de protocol
2.262.
MONTSERRAT BAZACO TRIAS, Tom 2026 Lllibre 726 Foli 61 Inscripció 5, 1,666666%
(833333/500000) de ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data
21/11/02, autoritzada a BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de
protocol 2.262.
MARIA CARMEN BAZACO TRIAS, Tom 2026 Lllibre 726 Foli 61 Inscripció 7, 5% (1/20) del
ple domini per títol d’addicció d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/10,
autoritzada en BARCELONA, GABRIEL SUAU ROSSELLO, núm. de protocol 824.
MONTSERRAT BAZACO TRIAS, Tom 2026 Lllibre 726 Foli 61 Inscripció 7, 5% (1/20) del
ple domini per títol d’addicció d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/10,
autoritzada en BARCELONA, GABRIEL SUAU ROSSELLO, núm. de protocol 824.
CÀRREGUES:
Amb el cens de domini directe de pensió anual 115 pessetes, que grava aquesta finca i la
major de la qual prové, a favor de la Sra.Asunción Prats Bordas, en virtut de la inscripció 2a
d’aquesta pròpia finca, de data 20.10.1947.
REFERÈNCIA
CADASTRAL:
4597207DF27490001BA,
4597216DF2749F0002YS,
4597216DF2749F0003UD, 4597216DF2749F0004IF i 4597216DF2749F0005OG .
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,31013%
OBSERVACIONS: Pendent d’inscripció la part coresponent a JOAN ANDREU MATA,
adquirida per herència de la seva mare EULÀLIA MATA PUIG segons escriptura
d’acceptació d’herència atorgada davant del notari de Barcelona Ignacio C. Permanyer
Cases en data 25.2.2002, protocol 631.
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FINCA APORTADA NÚMERO 18
Propietaris: EDUARDO TRIAS MATA (N.I.F. 37810030-P), MONTSERRAT TRIAS MATA
(N.I.F. 36597220-B), MARIA TERESA TRIAS MATA (N.I.F. 36227223-S), MONTSERRAT
BAZACO TRIAS (N.I.F. 37728534-R), MARIA CARMEN BAZACO TRIAS(N.I.F.
37737784-M).
Superfície real: 146,97 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO en el término municipal de l’Hospitalet de Llobregat,
paraje conocido por “La Rusia”, hoy camí de la Fonteta número veinte. De superfície ciento
cincuenta metros cuadrados, equivalentes a tres mil novecientos sesenta y cinco palmos
también cuadrados. LINDANTE: por el Oeste, camino de la Fonteta, número veinte bis, hoy
calle Fonteta, número veinte; por el Este, con mayor finca de que se segregó y quedó
propiedad de Doña Eulalia Mata y Puig; por el Sur, con Don Francisco Casals; y por el
Norte, con terreno de la misma procedencia que se adjudicó a Don Franciso Mata.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 3,03m2, per ser la superfície real de la
finca de 146,97 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 168, llibre
168, foli 234, finca registral número 7.405/A.
TÍTOL:
MARIA TERESA TRIAS MATA, 20% (1/5) de ple domini per títol d’herència. Per trasllat de
la finca núm.: 1/7405, Assentament d’inscripció 2 amb data 20/10/1982, tom: 168, llibre:
168, foli: 234, Títol herència, notari Antonio Roldan Rodriguez, Núm. de protocol /1980,
Data de document 05/05/1980
EDUARDO TRIAS MATA, 20% (1/5) de ple domini per títol d’herència.Per trasllat de la finca
núm.: 1/7405, Assentament d’inscripció 2 amb data 20/10/1982, tom: 168, llibre: 168, foli:
234, Títol herència, notari Antonio Roldan Rodriguez, Núm. de protocol /1980, Data de
document 05/05/1980
MONTSERRAT TRIAS MATA, 20% (1/5) de ple domini per títol d’herència. Per trasllat de la
finca núm.: 1/7405, Assentament d’inscripció 2 amb data 20/10/1982, tom: 168, llibre: 168,
foli: 234, Títol herència, notari Antonio Roldan Rodriguez, Núm. de protocol /1980, Data de
document 05/05/1980
EDUARDO TRIAS MATA, tom 2026, Llibre 726, Foli 56, inscripció 3, 6,666667% (1/15) de
ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/98, autoritzada a
BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de protocol 267
MONTSERRAT TRIAS MATA, tom 2026, Llibre 726, Foli 56, inscripció 3, 6,666666% (1/15)
de ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/98, autoritzada
a BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de protocol 267
MONTSERRAT BAZACO TRIAS, tom 2026, Llibre 726, Foli 56, inscripció 4, 3,333333%
(1/30) de ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data 21/11/02,
autoritzada a BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de protocol
2.262
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MARIA CARMEN BAZACO TRIAS, tom 2026, Llibre 726, Foli 56, inscripció 4, 3,333333%
(1/30) de ple domini per títol d’herència. Formalitzada en escriptura en data 21/11/02,
autoritzada a BARCELONA, pel SR. MARC SANSALVADÓ CHALAUX, núm. de protocol
2.262
MONTSERRAT BAZACO TRIAS, tom 2026, Llibre 726, Foli 57, inscripció 6, 10% (1/10) del
ple domini per títol d’addicció d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/10,
autoritzada a BARCELONA, pel SR. GABRIEL SUAU ROSSELLO, núm. de protocol 824
MARIA CARMEN BAZACO TRIAS, tom 2026, Llibre 726, Foli 57, inscripció 6, 10% (1/10)
del ple domini per títol d’addició d’herència. Formalitzada en escriptura en data 17/06/10,
autoritzada a BARCELONA, pel SR. GABRIEL SUAU ROSSELLO, núm. de protocol 824
CÀRREGUES:
Amb el cens de domini directe de pensió anual 115 pessetes, que grava aquesta finca i la
major de la qual prové, a favor de la Sra.Asunción Prats Bordas, en virtut de la inscripció 2a
de data 20.10.1947
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597216DF2749F0001TA,
4597207DF2749F0003XD i 4597207DF2749F0004MF.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,15835%
OBSERVACIONS:
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4597207DF2749F0002ZS,

FINCA APORTADA NÚMERO 19
Propietari: JUAN ANDREU MATA (N.I.F. 38689657-T).
Superfície real: 170,28 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCION DE TERRENO en término municipal de L'Hospitalet de Llobregat,
paraje conocido por "La Rusia" de superficie ciento cuarenta y nueve metros dieciséis
decímetros cuadrados. LINDA: por el Este con el Torrente de la Cruz o Camino de la
Fonteta; por el Oeste con Dolores Mata; por el Norte con Francisco Mata; y por el Sur, con
Francisco Casals.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de l’excés de cabuda superficial de 30,28 m2, per ser la superfície real de
la finca de 170,28 m2.
INSCRIPCIÓ: La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat número 6 de
l’Hospitalet de Llobregat, tom 133, llibre 133, foli 22, Finca 5.512.
.
TÍTOL: JUAN ANDREU MATA, 100% (TOTALIDAD) de ple domini per títol d’herència.
Formalizada davant el notari Ignacio C. Permanyer Casas, Nº De Protocolo 631, Data de
document 25/02/2002 PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
CÀRREGUES:
Cens amb domini directe i demés drets annexes de pensió anual 115 pessetes a favor de la
Sra.Asunción Prats Bordas per herència de la Sra.Antonia Prats Bordas segons escriptura
atorgada pel notari de Barcelona Sr. Enrique Gabarró en data 25 de gener de 1946.
Formalitzada en escriptura en data 25/01/46, autoritzada pel SR.ENRIQUE GABARRO,
núm. de protocol. Inscripció: 5a tom: 133 llibre: 133 foli: 22 Data: 22/10/1947.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597217DF2749F0001FA
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,18346%
OBSERVACIONS: Pendent d’inscripció en el registre de la propietat per part del Sr. JOAN
ANDREU MATA, adquirida per herència de la seva mare EULÀLIA MATA PUIG segons
escriptura d’acceptació d’herència atorgada davant del notari de Barcelona Ignacio C.
Permanyer Cases en data 25.2.2002, protocol 631
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FINCA APORTADA NÚMERO 20
Propietari: TERESA CASALS CARBONELL (D.N.I. 46302593-M).
Superfície real: 452,30 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: CASA de sótanos, bajos y un piso, sita en l’Hospitalet de Llobregat, con frente al
Camino de la Fonteta, señalada de numero quince, edificada en el terreno sito en el paraje
conocido por “La Rusia” de procedencia de una pieza de tierra llamada “Can Boixeras”, de
superfície dicha poción de terreno cuatrocientos sesenta metros, equivalentes a doce mil
ciento setenta y seis palmos veinte céntimos. LINDANTE: al Norte en donde tiene su
fachada en una línea de nueve metros con un camino; a Sur, con una línea de once metros
con la Riera de la Cruz; al Este derecha saliendo en una línea de cuarenta y nueve metros
con la propia vendedora; y al Oeste, en otra línea de cincuenta y cuatro metros, con Pablo
Sardá Roca.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 7,70 m2, per ser la superfície real de la
finca de 435,90 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 104, llibre
104, foli 135, finca registral número 5.784.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la Sra. TERESA CASALS CARBONELL, per títol
d’herència segons escriptura d’acceptació d’herència de data 5 de juliol de 2011,autoritzada
pel notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Julian García Saez, amb protocol núm. 400.
CÀRREGUES: Cens amb domini directe i dret de fadiga annex, de pensió anual cent
quinze pessetes, inscrit a favor de la senyora Asunción Prats Bordas.
Anotació preventiva de crèdit refaccionari, per import de 211.613 pessetes, concedit per la
Generalitat de Catalunya en virtut de l’expedient R-B-33/84.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597206DF2749F0001AA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,48731%
OBSERVACIONS: Finca ocupada. Pendent d’inscripció en el registre de la propietat.
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FINCA APORTADA NÚMERO 21
Propietària: CONSTANCIA LUNAR PÉREZ (N.I.F. 38420574-V).
Superfície real: 392,70 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Edificio sito en l’Hospitalet de Llobregat, con frente a la calle Camino de la
Fonteta número 17, que tiene la calificación urbanística de Zona Parcs i Jardins Urbans
actuals i de nova creació a nivell metropolità (clau 6c). Consta de un edificio de planta baja
con una superfície construida de 116 metros cuadrados. Construida sobre una superfície de
cuatrocientos sesenta y dos metros un centímetro cuadrados, según Registro, y 327 metros
cuadrados, según Catastro. LINDA: por delante, Norte, con dicho camino de la Fonteta y
también con propiedad de Juana Jiménez Girona; a la izquierda, Este, con los consortes
Francisco Casals y Trinidad Canti o sucesores; a la derecha, Oeste, parte con Montserrat
Vilaplana y parte con Juana Jiménez Girona; y al fondo Sur, con Riera de la Cruz.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 69.31 m2, respecte de la que consta
en el Registre de la Propietat, per ser la superfície real de la finca de 392,70 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.411,
llibre 257 de la secció 3a, foli 182, finca registral número 3.843/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora CONSTANCIA LUNAR PÉREZ, per títol de
compra a la senyora Margarita Montserrat Sieiro i per declaració d’obra nova, segons
escriptura de compra venda i declaració d’obra nova autoritzada pel notari de l’Hospitalet de
Llobregat, senyor Gonzalo Campuzano Pérez del Molino, en data 30 de juny de 2.003.
CÀRREGUES: Cens amb domini directe i dret de fadiga annex, de pensió anual cent
quinze pessetes, inscrit a favor de la senyora Asunción Prats Bordas.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597205DF2749F0001WA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,42310%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 22
Propietaris: ALFONSO VÁZQUEZ COSTOYA
BERNÁRDEZ SOUCO (N.I.F. No consta).

(N.I.F.

38372261-G)

I

CARMEN

Superfície real: 105,90
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb una superfície de 105,90
metres quadrats. Afronta: Al Nord, amb finca propietat de José Casals Canti; a l’Est, amb
finca propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; al Sud, amb finca propietat de
Alfonso Vázquez i Carmen Bernárdez; i a l’Oest, amb finca propietat de Constancia Lunar.”
INSCRIPCIÓ: La finca no consta inscrita en el Registre de la Propietat número 6 de
l’Hospitalet de Llobregat. Se sol·licita la immatriculació de la finca amb l’antecedent
descripció al Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, per no constar
inscrita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 103/1997, de 4 de juliol.
.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, als esposos ALFONSO VÁZQUEZ COSTOYA i CARMEN
BERNÁRDEZ SOUCO, amb caràcter ganancial.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597215DF2749F0001LA
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,50336% Conjuntament amb finca 24
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 23
Propietari: AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Superfície real: 1.103,40 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Heredad denominada “Casa Alta de Hospitalet”, conocida por “Can Buxeres”,
sita en el término de l’Hospitalet de Llobregat, de superfície cincuenta mil quinientos
noventa y seis metros trece decímetros cuadrados, equivalentes a 1.339.178,36 palmos, si
bien, después de una segregación practicada, su superfície es de 46.351,72 metros
cuadrados, en el que existe un edificio casa torre llamada “Casa Alta”, compuesta de bajos,
primer piso y azotea y otras dependencias anexas a la misma. LINDA: al Norte, con Doña
Francisca Tarrida y Don Antonio Coll Mitjans; al Este, con “Alcida, SA” y el señor Pons
Ferrer; al Oeste, con la Riera de la Cruz y con Don Antonio Cascales; y al Sur, con la
R.E.N.F.E.”
De la part no edificada d’aquesta finca, i per tal de constituir en el successiu una altra finca
registral independent, s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou
numero se sol·licita, d’acord amb l’article 47 del Reglament Hipotecari, fent-se constar
expressament que es la finca segregada la que s’incorpora al present projecte de
reparcel·lació:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura irregular i de 1.003,40
metres quadrats de superfície. Afronta: Al Nord, amb finca de José Casals Canti; a l’Est,
amb finca de la que se segrega mitjançant vialitat existent; al Sud, amb el límit de l’àrea
residencial estratègica; i a l’Oest, amb les finques aportades números 22, 24, 25 i 26
d’aquest projecte de reparcel·lació.”
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
“URBANA: Heredad denominada “Casa Alta de Hospitalet”, conocida por “Can Buxeres”,
sita en el término de l’Hospitalet de Llobregat, de superfície 45.248,32 metros cuadrados,
en el que existe un edificio casa torre llamada “Casa Alta”, compuesta de bajos, primer piso
y azotea y otras dependencias anexas a la misma. LINDA: al Norte, con Doña Francisca
Tarrida y Don Antonio Coll Mitjans; al Este, con finca segregada, con “Alcida, SA” y el señor
Pons Ferrer; al Oeste, con la Riera de la Cruz y con Don Antonio Cascales; y al Sur, con la
R.E.N.F.E.”
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 554, llibre
554, foli 207, finca registral número 47.370.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
per títol de cessió del senyor Luis Buxeres Fabre, segons escriptura autoritzada pel notari
de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Joaquin de Prada González, en data 25 d’abril de
1.969.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597201DF2749F0001SA
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 1,18881%
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OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 24
Propietaris: ALFONSO VÁZQUEZ COSTOYA
BERNÁRDEZ SOUCO (N.I.F. No consta).

(N.I.F.

38372261-G)

I

CARMEN

Superfície real: 361,30 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porción de terreno edificable, sita en el término de l’Hospitalet de Llobregat,
paraje conocido por la Rusia, de superfície trescientos sesenta y cuatro metros ochenta
centímetros, equivalentes a nueve mil seiscientos cuarenta y seis palmos, sesenta y dos
décimos, dentro de la cual hay construida una casita de planta baja con dos habitaciones,
cocina y gallinero y LINDA: por su frente, al Oeste, con un camino; derecha saliendo, al
Norte, con terrenos de Doña Montserrat Vilaplana; izquierda al Sur, con otros de Don José
Roca; y al fondo, al Este, con N. Buxeras.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 2,78m2, per ser la superfície real de la
finca de 361.30 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.549,
llibre 363 de la secció 3a, foli 150, finca registral número 3.378/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, als esposos ALFONSO VÁZQUEZ COSTOYA i CARMEN
BERNÁRDEZ SOUCO, amb caràcter ganancial, per títol de compra als senyors Joaquin i
Amelia Flor Poveda, segons escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Javier
García Ruíz, en data 28 de novembre de 1.996.
CÀRREGUES: Condició resolutòria a favor dels senyors Joaquin i Amelia Flor Poveda per
garantir el pagament de 3.600.000 pessetes (21.636,43 €) que van quedar ajornats de
pagament en la venda de la finca.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597204DF2749F0001HA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,50336% Conjuntament amb finca 22
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 25
Propietaris: ELENA MATEO PEDREÑO (N.I.F. 38498030-D) I JOSÉ MARCET COMPTE
(N.I.F. 33412052-M).
Superfície real: 709,60 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, señalada con el numero 10 de la calle
Camí de la Fonteta, de l’Hospitalet de Llobregat, consta de planta baja, de superfície 44
metros cuadrados, distribuidos en vestíbulo, salón comedor, dormitorio, cocina y baño; y
planta alta de superfície 44 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, aseo y
terraza. Está edificada sobre una porción de terreno, en paraje conocido por “La Rusia”,
hoy camino de la Fonteta, señalada con los números 10 y 12, de procedencia de una pieza
de tierra mayor llamada Can Buxeras, de superfície dicha porción 15 metros de frente por
50 metros de fondo, comprendiendose en dicha superfície una senda, o sea, en junto, la
superfície de 750 metros cuadrados. LINDANTE: al frente o Poniente, con Don José
Mullerach mediante un camino; al Norte y Mediodía, con la señora. Montserrat Vilaplana
Prats y a Oriente, con Francisco Baixeres, estando la porción de terreno no edificada
destinada a patio y jardín.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 40,40 m2, per ser la superfície real de
la finca de 709,60 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.499,
llibre 325 de la secció 3a, foli 158, finca registral número 3.248/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora ELENA MATEO PEDREÑO i al senyor JOSÉ
MARCET COMPTE, per meitat i proindivís, quant al solar per títol de compra a Maria del
Carmen Reñé Quintana, Ana Carbonell Roca, Antonio Roca Temprado i Maria Mercè Batlle
Esclapes, segons escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Raul Vall Vilardell,
en data 7 de març de 1995; i quant a l’edificació, en virtut d’escriptura de declaració d’obra
nova autoritzada per la Notària de Barcelona, senyora Catalina Nadal Reus, en data 11 de
febrer de 1.999.
CÀRREGUES: Substitució de la inscripció 7a, imposada per la senyora Carmen Quintana
Corsellas, en el seu testament atorgat a Barcelona el dia 23 de desembre de 1.949 davant
el notari, senyor José Piñol Agulló, en el qual va instituir hereva a la seva filla Maria del
Carmen Reñe Quintana. Hipoteca a favor de “Deutsche Bank, sociedad Anónima
Española”, en garantia d'un préstec i per respondre de 26.474,59 € de principal, dels
interessos ordinaris de dos anys al tipus del 14% anual, dels interessos de demora fins al
màxim de divuit mesos al tipus del 15% anual i de la quantitat de 5.294,92 € per a costes i
despeses. Termini: 240 mesos amb venciment 1 de març de 2.019.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597203DF2749F0001UA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,76453%
OBSERVACIONS: Finca Ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 26
Propietaria: TERESA CASALS CARBONELL (N.I.F. 46302593-M)
Superfície real: 702,00 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO situado en el término de l’Hospitalet de Llobregat,
paraje conocido por “La Rusia”, hoy señalado con los números 6 y 8 del Camí de la
Fonteta, procedente de la finca denominada “Can Buxeres; de superfície total setecientos
cincuenta metros cuadrados. LINDA: Al frente, Poniente, con Don José Mullerach, mediante
camino; al Norte, con Don Josep Roca; a Oriente, con Don Francesc Buxeres; y a
Mediodía, con el ferrocarril de Martorell.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 48 m2, per ser la superfície real de la
finca de 702 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.501,
llibre 327 de la secció 3a, foli 1, finca registral número 3.249/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la Sra. TERESA CASALS CARBONELL, per títol
d’herència segons escriptura d’acceptació d’herència de data 5 de juliol de 2011,autoritzada
pel notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Julian García Saez, amb protocol núm. 399.
CÀRREGUES: Cens amb domini directe i dret de fadiga annex, de pensió anual cent
quinze pessetes, inscrit a favor de la senyora Asunción Prats Bordas.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4597202DF2749F0001ZA.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,75634%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 27
Propietària: FUENSANTA GAMBIN VALVERDE (N.I.F. 38204821-G).
Superfície real: 173,50 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: CASA de planta baja solamente, de superfície edificada sesenta y tres metros
cincuenta decímetros cuadrados, construida sobre una porción de terreno edificable situada
en el término municipal de l’Hospitalet de Llobregat, con frente a la calle o camino de la
Fonteta, hoy con frente a la calle Baja, donde le corresponden los números 6 y 8. Mide la
superfície de ciento setenta y cinco metros ochenta decímetros cuadrados, equivalentes a
cuatro mil seiscientos cincuenta y tres palmos, sesenta décimos de palmo cuadrados.
LINDANTE: frente, Oeste, con la calle Baja, donde le corresponden los números 6-8;
izquierda, entrando, Norte, la calle Baja; derecha Sur, finca números 2-4 de dicha calle; y
fondo Este, con Don Francisco Casals.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 2,30 m2, per ser la superfície real de la
finca de 173,50 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.469,
llibre 302 de la secció 3a, foli 191, finca registral número 13.472/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora FUENSANTA GAMBIN VALVERDE, quant al
terreny per títol d’adjudicació, segons escriptura de dissolució de comunitat autoritzada pel
notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Santiago García Ortiz, en data 9 de març de
1.994; i quant a l’edificació, en virtut d’escriptura de declaració d’obra nova autoritzada pel
mateix notari en la mateixa data.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497804DF2749E0001WW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,18693%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 28
Propietària: JOSEFINA GAMBIN VALVERDE (N.I.F. 38204820-A).
Superfície real: 163,70 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: CASA de planta baja solamente, de superfície edificada sesenta y seis metros
setenta decímetros cuadrados, construida sobre una porción de terreno, de figura un
cuadrilátero casi rectangular, sita en el termino municipal de l’Hospitalet de Llobregat, con
frente hoy a calle Baja, donde le corresponden los números 2 y 4; de superfície ciento
setenta y cuatro metros sesenta decímetros cuadrados, equivalentes a cuatro mil
seiscientos veintiún palmos, ochenta y tres décimos también cuadrados. LINDANTE: frente,
Oeste, con la calle Baja, donde le corresponde los números 2-4; izquierda, entrando, Norte,
finca numeros 6-8 de dicha calle; derecha, Sur, con terreno de la misma procedencia, de
Don Juan, Doña Rosa y Doña Eulalia Arabia Macía; y fondo, Este, con Don Isidro
Carbonell.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 10,90 m2, per ser la superfície real de
la finca de 163,70 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.469,
llibre 302 de la secció 3a, foli 195, finca registral número 4.578/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora JOSEFINA GAMBIN VALVERDE, quant al
terreny per títol d’adjudicació, segons escriptura de dissolució de comunitat autoritzada pel
notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor Santiago García Ortiz, en data 9 de març de
1.994; i quant a l’edificació, en virtut d’escriptura de declaració d’obra nova autoritzada pel
mateix notari en la mateixa data.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497808DF2749E0001GW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,17637%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 29
Propietari: FRANCISCO VERNET ARABIA (N.I.F. 36254203-Q)I ANA MARIA VERNET
ARABIA
Superfície real: 165,80 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porcion de terreno de figura casi rectangular sita en el término l’Hospitalet de
Llobregat, de una superfície de 163,40 metres quadrats, en parte del cual se hallla edificada
una casa de planta baja, señalada con el numero 20. Linda : por la dreecha entrando, con
Martin Masdeu y Rosa Subide; a la izquierda, con Manuel Pujol;por el frente, con Isidro
Carbonell, mediante paso por donde tendra su entrada esta finca ; y por detras con Jaime
Tort.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de una major cabuda superficial de 1,60 m2, per ser la superfície real de
la finca de 165,80 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 111, llibre
111 de la secció 3a, foli 104 finca registral número 4.291.
TÍTOL: Pertany al senyor FRANCISCO JAVIER VERNET ARABIA I ANA MARIA VERNET
ARABIA, en ple domini, per meitat i proindivis, que van adquirir en quan a una meitat
indivisa per herencia de la seva mare Eulalia Arabia Mació, mitjancant instancias del 4 i 12
de novembre de 1940 i en quan a l’altre meitat indivisa per declaració de l’obra nova
respecte de seva meitat indivisa, quina altre mitat es declara haberla construït DªRosa
Arabia Macia. Aquesta meitat indivisa en la se inclou la citada obra en planta baixa , la van
adqirir per herencia de la seva tia Cª Rosa Arabia Maciá, en virtud de la escriptura de
inentari atorgada a Bacelona el 26/2/1951 davant del notari Sr. Manuel Crehuet.
CÀRREGUES: a) Cens amb domini directe i drets de fadiga inscrit a favor de Dª Anuncion
Prats Bordas. B) Cens de pensió anual cien cincuanta pessetes,inscrit en la inscripció 8a,
amb data 7/12/72 a favor de Pedro Elias Piera, per herencia de Teresa Piera Bonvehí.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497803DF2749E0001HW.
TITULAR CADASTRAL: FRANCISCO VERNET ARABIA amb N.I.F. 36254203-Q
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,17863%
OBSERVACIONS:Finca ocupada
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FINQUES APORTADES NÚMEROS 30 i 31
Propietari: JOSE CABALLERO CABALLERO (N.I.F. 38429531-G).
Superfície real: 490,45 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en término municipal de l’Hospitalet de Llobregat
, con frente al camino de La Fonteta, números 15 y 17 por donde tiene su entrada. Su
acceso se realiza mediante una rampa apta para vehículos con una escalera lateral auxiliar.
Compuesta la edificación principal, de dos cuerpos que forman un ángulo recto, con varias
construcciones aisladas auxiliares y exteriores, jardín, cisterna, garaje, lavabo, cuarto de
herramientas, pozo y huertos. Tiene una superfície construida de 116 metros cuadrados,
distribuidos en una sola planta baja, con cubierta de teja árabe y terrados con vertiente a
una sola agua, al que se accede mediante una escalera lateral de obra de mampostería,
situada en la mitad del cuerpo lateral de la edificación. La construcción ocupa el fondo de la
parcela formando el conjunto de la vivienda el mencionado ángulo recto respecto de su
linde Norte y Oeste, la parte frontal donde se halla su entrada, construida en la medianeria
de la finca, calle Baix número 2 / calle Aviació numeros 25-27, está compuesta de recibidor,
pasillo, una habitación, cocina, sala de estar/comedor y baño; la parte lateral construida en
la medianeria de la finca, camino de la Fonteta numero 19, se compone de dos
habitaciones, con cubierta de forma de terrado, garaje con altillo y habitación auxiliar ambos
con cubierta tipo teja; tiene asimismo varias dependencias y construcciones auxiliares
anexas al edificio principal, cocina de verano, instalada en un porche exterior con cubierta
tipo teja, con una superfície de 9 metros cuadrados; un segundo edificio auxiliar aislado,
compuesto de garaje y habitación/cuarto trastero anexo, con su correspondiente lavabo y
una superfície total dicho conjunto de 40 metros cuadrados, siendo el tejado mitad en forma
de terrado y resto cubierta tipo teja. Se halla edificada sobre un solar de superfície
QUINIENTOS DOCE METROS Y CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.
LINDA: al frente Este, en una línea de 18,39 metros, con camino de la Fonteta; derecha
entrando, Norte, en una línea de 28,84 metros, con finca referencia catastral
4497803DF2749E0001HW, Camino de La Fonteta 19, propiedad de Francisco Vernet
Arabia; izquierda entrando Sur, en una línea de 28,42 metros, con finca referencia catastral
4497802DF2749E0001UW, Camino de la Fonteta 13, propiedad de José Gaspar Sánchez,
finca registral procedente de la matriz 4114/A; fondo, Oeste, en una línea de 18,41 metros,
con finca referencia catastral 4497805DF2749E0001AW, calle Baix 2 y calle Aviació 25-27,
propiedad de Maria Rosa Galán Cascales.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 21,97 m2, per ser la superfície real de
la finca de 490,45 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 2.002,
llibre 708 de la secció 3a, foli 206, finca registral número 24.835.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor JOSE CABALLERO CABALLERO, per títol de
llegat de la senyora Isabel Caballero Parra, segons escriptura d’agrupació, declaració
d’obra nova i llegat autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Antonio Bosch Carrera, en
data 25 de març de 2.010.
CÀRREGUES: Afeccions per cinc anys des del 17 de maig de 2.010 per l’Impost sobre
successions i donacions, segons notes al marge de la inscripció 1a.
Afecció al pagament de la liquidació de la part de l’impost que s’ha deixat de ingressar, com
a conseqüència de la reducció practicada i dels interessos de demora corresponents, per al
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cas de transmetre’s l’habitatge en el termini de cinc anys a comptar des del dia 8 de gener
de 2.010.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497807DF2749E0001YW i 497806DF2749E0001BW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,52841%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 32
Propietaris: JOSE GASPAR SÁNCHEZ (N.I.F. 03424381-X) I ANGELA GALLEGO
FRESNO (N.I.F. 22037734-Y).
Superfície real: 129,5 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: SOLAR, sito en el término de l’Hospitalet de Llobregat, con frente al camino de
la Fonteta, de superfície ciento setenta y nueve metros veintiséis decímetros cuadrados,
equivalentes a cuatro mil cuatrocientos ochenta palmos, cuarenta y ocho décimos de palmo
cuadrados. LINDA: por el frente, Este, con dicho camino; derecha entrando, Norte, con
resto de la finca de la que se segregó; izquierda Sur, con los herederos de Miguel
Romaguera, o sea, con resto de que procede; y por el fondo, Oeste, con Jaime Tort.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 49,76 m2, per ser la superfície real de
la finca de 129,5 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.349,
llibre 210 de la secció 3a, foli 156, finca registral número 28.439/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, als esposos JOSE GASPAR SÁNCHEZ i ANGELA
GALLEGO FRESNO, amb caràcter ganancial, per títol de compra al senyor Fernando
Bravo Martí, segons escriptura autoritzada pel notari de l’Hospitalet de Llobregat, senyor
Juan José Pedraza Ramírez, en data 28 de gener de 1.993.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497802DF2749E0001UW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,54140% conjuntament amb finca 33
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 33
Propietaris: JOSE GASPAR SÁNCHEZ (N.I.F. 03424381-X) I ANGELA GALLEGO
FRESNO(N.I.F. 22037734-Y)
Superfície real: 373 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: CASA UNIFAMILIAR, en l’Hospitalet de Llobregat, Camino Fonteta, números
once y trece; está construida sobre un solar de unos trescientos setenta y tres metros
cuadrados; constado de una sola planta baja, de ciento cuarenta y cinco metros cuadrados
edificados. LINDANTE: frente, camino Fonteta; derecha entrando, casa contigua número
nueve; izquierda, proyección a vía del ferrocarril; dorso, Construcciones Guerrero, SA.”
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.345,
llibre 207 de la secció 3a, foli 58, finca registral número 15.093.
TÍTOL: Pertany, en quant a la nua propietat, als esposos JOSE GASPAR SÁNCHEZ i
ANGELA GALLEGO FRESNO, amb caràcter ganancial, per títol de compra al senyor
Fernando Bravo Martí, segons escriptura autoritzada pel notari de l’Hospitalet de Llobregat,
senyor Juan José Pedraza Ramírez, en data 28 de gener de 1.993; i consolidada la plena
propietat per mort de la senyora MARIA DEL CARMEN ESCALAS TORRES, titular de
l’usdefruit vitalici, segons consta en el Certificat de Defunció expedit en data 28 de
novembre de 1989.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497801DF2749E0001ZW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,54140% conjuntament amb finca 32
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 34
Propietària: MARIA ROSA GALÁN CASCALES (N.I.F. 21493196-H).
Superfície real: 1.710,70 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: TIERRA sita en l’Hospitalet de Llobregat, hoy carrer Baix, número dos, esquina
a la calle Aviación veintiseis, de superfície dieciocho áreas, una centiárea, diecinueve
décimos cuadrados, en parte de la cual hay construida una casa de planta baja y un piso,
cubierta de terrado, de extensión superficial, cuarenta metros. LINDA: al Norte, con la calle
de la Aviación; Sur, con línea del ferrocarril de Madrid, Zaragoza y Alicante; al Este, con
Francisco Viejo, Ricardo Comerma, Manuel Pujol y Rosa Arabia; y al Oeste, con Prudencio
Urpina y José Solé.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 99,49 m2, per ser la superfície real de
la finca de 1.710,70 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.749,
llibre 516 de la secció 3a, foli 24, finca registral número 15.022/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora MARIA ROSA GALÁN CASCALES, per títol de
compra a la senyora Maria Rosa Cascales Miquel, segons escriptura autoritzada pel notari
de Calafell, senyor Antonio Ángel Longo Martínez, en data 11 de juliol de 2.001.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497805DF2749E0001AW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 1,84311%
OBSERVACIONS: Finca ocupada
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FINCA APORTADA NÚMERO 35
Propietari: AGUSTINA MEDINA TOLMO
Superfície real: 311,12 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Tierra en Hospitalet de Llobregat, de superficie ciento veintiocho metros y
setenta y nueve decímetros cuadrados. LINDA: Sur, la Riera del Cañete; Norte, Paula
Fernandez Claret; Este, Prudencio Urpina Balletbó y parte Teresa Espinós y en una
pequeña parte calle Bernini y en parte calle Aviación; y Oeste José Escusa y parte calle
Aviación”. Es el resto no descrito después de algunas segregaciones efectuadas de esta
finca por su anterior titular Juan Secanell.
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de una major cabuda superficial de 182,33 m2, per ser la superfície real
de la finca de 311,12 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 93, llibre
93 d’aquesta ciutat , foli 76, finca registral número 857.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a favor de Dª Agustina Medina Tolmo , per herencia del seu
espos D. Juan Secanell Fa, mitjançant escriptura atorgada a Sant Baudili del Llobregat el
dia quince de desembre de mil noucents seixanta-i-u davant del Notari Gregorio Lahoz.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497107DF2749E0001QW.
TITULAR CADASTRAL: FRANCISCO SECANELL MEDINA amb NIF: 36.595.943-E
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,33520%
OBSERVACIONS: AGUSTINA MEDINA TOLMO, mare de FRANCISCO SECANELL
MEDINA.
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FINCA APORTADA NÚMERO 36
Propietaris: JUAN DE DIOS POVEDANO CABALLERO (N.I.F. 34014835-C) I MARIA
JESÚS SÁNCHEZ SATURNINO (NIF: 38.089.347-J).
Superfície real: 157,10 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: CASA señalada actualmente con el numero treinta y dos, antes treinta y ocho,
de la calle Aviación de l’Hospitalet de Llobregat, compuesta de planta baja solamente, de
superfície sesenta y ocho metros setenta decímetros cuadrados, con varias dependencias y
servicios; edificada sobre una porción de terreno, de superfície ciento ochenta y nueve
metros cuadrados, equivalentes a cinco mil dos palmos cuadrados. LINDA: por el Norte,
con la calle Aviación; por el Sur, con la calle Riera del Cañet; por el Este y Oeste, con la
mayor finca de que se segregó de Don Juan Secanell y Fá.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 31,90 m2, per ser la superfície real de
la finca de 157,10 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.528,
llibre 348 de la secció 3a, foli 73, finca registral número 9.669/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, als esposos JUAN DE DIOS POVEDANO CABALLERO i
MARIA JESÚS SÁNCHEZ SATURNINO, amb caràcter ganancial, per títol de compra a la
senyora Francisca Fiestas Alonso, segons escriptura autoritzada pel notari de l’Hospitalet
de Llobregat, senyor Jesús Maria Ortega Fernández, en data 8 de setembre de 1.998.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497111DF2749E0001PW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,16926%
OBSERVACIONS: Finca ocupada

105

FINCA APORTADA NÚMERO 37
Propietari: FUNDACIÓN PRIVADA Y BENÉFICA ASSÍS, OBRA EN FAVOR DE LOS
VIEJOS (C.I.F. G- 08339871).
Superfície real: 175,57 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCION DE TERRENO en el término de l’Hospitalet de Llobregat, de
superfície ciento noventa y un metros cuadrados, lindante: por su frente en una línea de
seis metros con la calle de la Aviación; por la derecha entrando, en una línea de treinta y un
metros sesenta centímetros; por la Izquierda, en una línea de treinta y dos metros treinta
centímetros con mayor finca de que procede y se segrega; y por el fondo en una línea de
seis metros tres decímetros con la calle Riera del Cañet.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 15,43 m2, per ser la superfície real de
la finca de 175,57 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.425,
llibre 267 de la secció 3a, foli 89, finca registral número 9.678/A.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la FUNDACIÓN PRIVADA Y BENÉFICA ASSÍS, OBRA
EN FAVOR DE LOS VIEJOS, per títol de donació de la senyora Sofía Costa Dalmau,
segons escriptura autoritzada pel notari de Sabadell, senyor Máximo Catalán Pardo, en
data 23 de juliol de 1.992.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497110DF2749E0001QW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,18916%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 38
Propietària: MERCEDES PAU RONCHERA (N.I.F. No consta).
Superfície real: 173,32 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO en el término de l’Hospitalet de Llobregat, con frente
a la calle Aviación afecta la figura de un cuadrilátero irregular, mide la superfície de ciento
noventa y cinco metros sesenta decímetros cuadrados, y LINDA: por su frente, Norte en
una línea de seis metros con la calle de la Aviación; por la derecha entrando Oeste, en una
longitud de treinta y dos metros treinta centímetros; e izquierda Este, en otra de treinta y
dos metros noventa centímetros con la finca que se segrega propiedad de Don Juan
Leconell; y por el fondo o espalda en una línea aproximada de seis metros con la calle
Riera del Cañet.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 22,28 m2, per ser la superfície real de
la finca de 173,32 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 188, llibre
188, foli 242, finca registral número 9.713.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la senyora MERCEDES PAU RONCHERA, per títol de
compra al senyor Juan Secanell Fá, segons escriptura autoritzada pel notari de Barcelona,
senyor Ramón Faus, en data 7 de febrer de 1.952.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497109DF2749E0001LW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,18674%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 39
Propietari: ANTONIO GODALL ANDREU (N.I.F. 37425741-A).
Superfície real: 349,56 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PIEZA DE TIERFA situada en la villa de L'Hospitalet de Llobregat, afectada en
casi su totalidad por la apertura de una calle en el Plan Parcial del Sector Sanfeliu; de
superficie trescientos sesenta y siete metros sesenta decímetros, equivalentes a nueve mil
setecientos tres palmos cuadrados, que forman los solares números quince y dieciséis de
cierto plano de urbanización. Linda: por su frente, Norte, en una línea de doce metros, con
la calle Aviación; por el Sur, en igual línea de doce metros con la calle Riera del Cañet; por
el Este, en línea de unos veintiocho metros cincuenta centímetros con finca del señor
Secanell; y por el Oeste, en otra línea de veintiséis metros con finca de los señores Segarra
y Mestre.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 18,04 m2, per ser la superfície real de
la finca de 349,56 m2.
INSCRIPCIÓ: La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat NÚMERO 6 de
l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.942, llibre 639 de la secció 3a, foli 89, Finca 8.713-N-A,
inscripció 5a.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, al senyor ANTONIO GODALL ANDREU, en ple domini per
títol d’herència, segons escriptura formaitzada en data 25/07/05, autoritzada a
BARCELONA, pel SR. RICARDO TEJERO SALA, núm. de protocol 826.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497107DF2749E0001QW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,37662%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 40
Propietaris: JOSEFA SEGARRA MESTRE (N.I.F. 36215606-J), ASUNCIÓN SEGARRA
MESTRE (N.I.F. 37094683-F) I ROSA ARNAU ABELLO (N.I.F. 37001162-G).
Superfície real: 305,90 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: TERRENO situado en l’Hospitalet de Llobregat, de superfície ocho mil
setecientos setenta y ocho palmos iguales a trescientos treinta y nueve metros con treinta
decímetros cuadrados; lindante: por su frente Norte en una línea de doce metros con la
calle de la Aviación; por el Sur, la riera del Cañet; por el Este en una línea de veintiséis
metros con finca de que se segrega del adquiriente Don Antonio Godall y por el Oeste, con
la finca propia del vendedor señor Secanell.”
CABUDA: Se sol·licita, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, la inscripció de la menor cabuda superficial de 33,40 m2, per ser la superfície real de
la finca de 305,90 m2.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 176, llibre
176, foli 199, finca registral número 9.714.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a JOSEFA SEGARRA MESTRE, ASUNCIÓN SEGARRA
MESTRE I ROSA ARNAU ABELLO, per terceres parts i proindivís, per títol d’herència,
segons escriptura de manifestació i edició d’herències autoritzada pel notari de Barcelona,
senyor Miquel de Páramo Argüelles, protocol 884, en data 7 d’abril de 2011.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4497106DF2749E0001GW.
TITULAR CADASTRAL: MARCIAL SEGARRA POBLET amb N.I.F. No consta
ADREÇA PER A NOTIF.: c/ Santa Pau núm. 28, baixos, Barcelona 08016
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,32958%
OBSERVACIONS: Pendent d’inscripció al registre
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FINCA APORTADA NÚMERO 41
Propietari: AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (NIF: P-0810000-J).
Superfície real: 896,20 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: CASA TORRE situada a las afueras de la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat,
conocida como “Cal Borí”, compuesta de una casa de bajos con un piso alto en la parte de
delante y dos en la de detrás, señalada con el numero veinticinco en la calle de San Juan; y
de una extensión de terreno de cabida, en junto, setenta y cuatro áreas y sesenta y seis
centiáreas, o sea, ciento noventa y siete mil seiscientos treinta y dos palmos, cuarenta y
nueve céntimos, cuadrados, si bien después de una segregación practicada, su superfície
es de 7.320,20 metros cuadrados. LINDANTE: a Oriente, parte con Don Isidro Folch y parte
con Doña Eulalia Rodés; a Poniente, con Don José Torres, derecho-habiente de Baltasar
de España y con Don Federico Prat; a Mediodía, con dicho Don José Torres y Eulalia
Rodés; y a Norte, con el Ferrocarril de Madrid, Zaragoza, Alicante. Esta en parte cercada
con pared y el resto debidamente amojonado y está además atravesada de oriente a
Poniente por el Canal y de Sur a Norte, por torrente del Cañet.”
D’aquesta finca i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent,
s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou numero se sol·licita,
d’acord amb l’article 47 del Reglament Hipotecari, fent-se constar expressament que es la
finca segregada la que s’incorpora al present projecte de reparcel·lació:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura irregular i de 896,20
metres quadrats de superfície, sobre la que es troba edificada una casa torre de planta
baixa i un pis alt en la part de davant i dos pisos en la part posterior que avui acull el centre
d’emergències socials “Els Alps”. Afronta: Al Nord, amb finca de la que se segrega i amb
vialitat existent en ambdós casos mitjançant el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est i
al Sud, amb vialitat existent; i a l’Oest, amb finca propietat de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.”
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
“URBANA: Porción de terreno sin edificar situada a las afueras de la ciudad de l’Hospitalet
de Llobregat, y de una extensión de cabida 6.424 metros cuadrados. LINDANTE: a Oriente,
con vialidad existente; a Poniente, con la Agència Estatal d’Administració Tributària; a
Mediodía, con finca segregada; y a Norte, con el Ferrocarril de Madrid, Zaragoza, Alicante.”
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 135, llibre
135, foli 203, finca registral número 5.601.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
per títol de rescissió de cessió per part de l’Estat, segons escriptura autoritzada pel notari
de Sant Boi de Llobregat, senyor Enrique Bofill, en data 22 de juliol de 1.931.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4295901DF2749E0001IW
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 0,96557%
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OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 42
Propietari: AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE BARCELONA
(NIF: Q-2826000-H).
Superfície real: 7.481,05 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO de forma irregular, semejante a un rectángulo, sito en
la Avenida Josep Tarradellas i Joan, números doscientos treinta y ocho al doscientos
cincuenta y seis, con frente a esta vía y a la calle Álvarez de Castro, de l’Hospitalet de
Llobregat. Esta constituida por suelo con calificación urbanística 7a (correspondiente a
equipamientos comunitarios y dotaciones actuales) y suelo de calificación urbanística 3
(correspondiente a sistema ferroviario). El terreno está elevado unos ocho metros
aproximadamente a la cota de la Avenida Josep Tarradellas i Joan, tiene algunos huertos y
diversas construcciones elementales, un vallado rudimentario y está ocupado por
precaristas. LINDEROS: Norte, terrenos de la vía férrea Barcelona-Vilafranca, propiedad de
R.E.N.F.E., coincide con el límite Norte de la finca matriz; Este, finca con acceso por la
calle Miguel Peiró i Victori numero cuarenta y nueve y referencia catastral
4295901DF2749E, propiedad del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, coincide en
parte con el limite de la finca matriz; Sur, Avenida Josep Tarradellas i Joan, tramo abierto al
trafico rodado, coincide en parte con el límite Norte de la finca C; Oeste, calle Álvarez de
Castro, en su tramo previo al cruce por debajo de la vía del ferrocarril, coincide en parte con
el límite Este de la finca C. Superfície real: La superfície del suelo es de ocho mil
setecientos noventa y nueve metros cuadrados, de los cuales mil seiscientos veintiséis
metros cuadrados tienen calificación urbanística de sistema ferroviario y siete mil ciento
setenta y tres metros cuadrados de equipamientos.”
D’aquesta finca, i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent,
s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou numero se sol·licita,
d’acord amb l’article 47 del Reglament Hipotecari, fent-se constar expressament que es la
finca segregada la que s’incorpora al present projecte de reparcel·lació:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura irregular i de 7.481,05
metres quadrats de superfície. Es troba lliure d’ocupants i de qualsevol mena de
construcció. Afronta: Al Nord, amb el límit de l’àrea residencial estratègica i, en part,
mitjançant aquesta, amb finca de la que se segrega; a l’Est, part amb finca de la que se
segrega i part amb terrenys propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; al Sud,
amb vialitat existent; i a l’Oest, amb vialitat existent en part mitjançant el límit de l’àrea
residencial estratègica.”
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO de forma irregular, semejante a un rectángulo, sito en
la Avenida Josep Tarradellas i Joan, números doscientos treinta y ocho al doscientos
cincuenta y seis, con frente a esta vía. LINDEROS: Norte, terrenos de la vía férrea
Barcelona-Vilafranca, propiedad de R.E.N.F.E., coincide con el límite Norte de la finca
matriz; Este, finca con acceso por la calle Miguel Peiró i Victori numero cuarenta y nueve y
referencia catastral 4295901DF2749E, propiedad del Ayuntamiento de l’Hospitalet de
Llobregat, coincide en parte con el limite de la finca matriz; Sur y Oeste, con finca
segregada. Superfície después de la segregación practicada: La superfície del suelo es de
1.317,95 metros cuadrados.”
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INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.703,
llibre 481 de la secció 3a, foli 160, finca registral número 21.443.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a l’AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE BARCELONA, per títol d’adscripció, amb dret de reversió condicional a
favor de l’Estat, segons Acta d’adscripció de data 7 de març de 2.001.
CÀRREGUES: Servitud de pas a favor dels germans Alberto, María i Consuelo Prats y
Torrens i de la societat “Sociedad Anónima Sabadell y Henry”.
Aquesta càrrega es declara incompatible amb el planejament i es demana la seva extinció
ja que quedarà substituïda per la vialitat de l’àrea residencial estratègica de conformitat
amb l’ordenació aprovada, per la qual cosa no es trasllada a les finques resultants d’aquest
projecte, i se sol·licita del Registre de la Propietat, la cancel·lació de la mateixa per
incompatibilitat amb el planejament vigent, d’acord amb allò que recull l’article 11.1 del
Reial decret 1093/1997 de 4 de juliol.
Dret de reversió condicional a favor de l’Estat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4295902DF2749E0001JW
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 8,06011%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 43.1. i 43.2.
Propietari: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (NIF: S-0826006-I)
43.1. Superfície real: 1.135 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO de forma irregular, sita en la confluencia de la
Avenida Josep Tarradellas i Joan, números doscientos sesenta al doscoentos sesenta y
cuatro, con la calle Álvarez de Castro, de l’Hospitalet de Llobregat, constituida por suelo
con calificación urbanística 6b (correspondiente a parques y jardines urbanos de nueva
creación de carácter local). Está sin vallas, no tiene ninguna construcción, no está
ejecutada la zona verde. Su superfície es de 1.135 metros cuadrados, segun reciente
medición . LINDEROS: Norte, finca de referencia catastral 4295903DF2749E, con frente a
la Avenida Josep Tarradellas i Joan, propiedad del Ministerio de Defensa. Coincide en parte
con el límite Norte de la finca matriz; Este, calle Álvarez de Castro, en su tramo previo al
cruce por debajo de la vía del ferrocarril. Es parte, con calificación del vial y que será objeto
de cesión al Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, de la finca matriz (finca registral
5.873). Coincide con el límite Oeste de la finca C; Sur, Avenida Josep Tarradellas i Joan, en
un tramo no abierto al trafico rodado. Es parte con calificación de vial y que será objeto de
cesión al Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, de la finca matriz (finca registral 5.873),
coincide en parte con el limite Norte de la finca C; Oeste, finca con frente a la Avenida
Josep Tarradellas i Joan con referencia catastral 4295903DF2749E.”
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.703,
llibre 481 de la secció 3a, foli 158, finca registral número 21.441.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, per títol de
segregació, segons certificació de data 31 de març de 2.000. autorizada per la HACIENDA
PUBLICA DEL ESTADO, (Patrimonio del estado de la delegación de economía y hacienda
de Barcelona, Ministerio de Economía y Hacienda)
Consta com a bé patrimonial en l’”Inventario de Bienes del Estado” amb el núm. 1987 724
08 999 0502 001
CÀRREGUES: Servitud de pas a favor dels germans Alberto, María i Consuelo Prats y
Torrens i de la societat “Sociedad Anónima Sabadell y Henry”.
Aquesta càrrega es declara incompatible amb el planejament i s’extingeix ja que quedarà
substituïda per la vialitat de l’àrea residencial estratègica de conformitat amb l’ordenació
aprovada, per la qual cosa no es trasllada a les finques resultants d’aquest projecte, i se
sol·licita del Registre de la Propietat, la cancel·lació de la mateixa per incompatibilitat amb
el planejament vigent, d’acord amb allò que recull l’article 11.1 del Reial decret 1093/1997
de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4295904DF2749E0001SW.
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43.2. Superfície real: 1.983,57 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
URBANA:.- PORCIONDE TERRENO de forma irregular sita en la confluencia de la avenida
Josep Tarradellas i Joan con la calle Alvarez de Castro de L'Hospitalet de Llobregat,
calificada en el plan general metropolitano de 5b (red viaria básica). LINDEROS: Norte
terrenos de la vía férrea Barcelona-Vilafranca, propiedad de R.E.N.F.E. coincide con parte
del límite Norte de la finca matriz; Este calle Alvarez de Castro, que coincide con el límite
Oeste de la finca B; al Sur, con la avenida Josep Tarradellas i Joan, coincide con parte con
el límite Sur de la finca matriz y con parte del límite Norte de la finca segunda de 9.359
metros cuadrados segregada de la finca matriz; Oeste, con la calle Alvarez de Castro que
coincide con el límite Este de la finca a) y con parte del lindero Oeste de la finca matriz.
Superficie: la superficie del suelo que tiene la calificación de Vial es de cinco mil cincuenta y
dos metros cuadrados.
D’aquesta finca, i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent,
s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou numero se sol·licita,
d’acord amb l’article 47 del Reglament Hipotecari, fent-se constar expressament que es la
finca segregada la que s’incorpora al present projecte de reparcel·lació:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura rectangular i de
1983,57 metres quadrats de superfície. Afronta: Al Nord, amb finca segregada de la finca
inscrita en el Registre amb el núm. 41.443, pertanyent a L’”Agencia Estatal de la
Administración Tributaria” que forma la parcel·la aportada núm. 42; a l’Est, amb finca
segregada de la finca inscrita en el Registre amb el núm. 5.601, que forma la finca aportada
núm. 41, pertanyent a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; al Sud, amb finca de la que
se segrega, al llarg de l’Avinguda de Josep Tarradelles i Joan; i a l’Oest, amb rotonda
situada a la cruïlla entre l’Avinguda Josep Tarradelles i Joan i el carrer Alvarez de Castro .”
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
URBANA:.- PORCIONDE TERRENO de forma irregular sita en la confluencia de la avenida
Josep Tarradellas i Joan con la calle Alvarez de Castro de L'Hospitalet de Llobregat,
calificada en el plan general metropolitano de 5b (red viaria básica). LINDEROS: Norte
terrenos de la vía férrea Barcelona-Vilafranca, propiedad de R.E.N.F.E. coincide con parte
del límite Norte de la finca matriz i con finca que se segrega en este proyecto; Este calle
Alvarez de Castro, que coincide con el límite Oeste de la finca B; al Sur, con la avenida
Josep Tarradellas i Joan, coincide con parte con el límite Sur de la finca matriz y con parte
del límite Norte de la finca segunda de 9.359 metros cuadrados segregada de la finca
matriz; Oeste, con la calle Alvarez de Castro que coincide con el límite Este de la finca a) y
con parte del lindero Oeste de la finca matriz. Superfície después de la segregación
practicada: La superfície del suelo es de 3.068,43 metros cuadrados.”
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.703,
llibre 481 de la secció 3a, foli 160, finca registral número 21.445.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, per títol de
segregació, segons certificació de data 31 de març de 2.000. autorizada per HACIENDA
PUBLICA DEL ESTADO, (Patrimonio del estado de la delegación de economía y hacienda
de Barcelona, Ministerio de Economía y Hacienda)

115

REFERÈNCIA CADASTRAL: No en té per la seva consideració de xarxa viària bàsica.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 3,35996% conjuntament amb 43.1
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 44
Propietari: GENERALITAT DE CATALUNYA (NIF: S-0811001-G).
Superfície real: 4.269 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, amb front al camí d’Esplugues,
número onze, i amb una superfície de 4.269 metres quadrats. Afronta: Al Nord, amb el camí
d’Esplugues, en part, mitjançant e límit de l’àrea residencial estratègica; al Sudest i al sud,
amb finca propietat de Plantain Spain, SL; i a l’Oest, amb el terme municipal de Cornellà de
Llobregat mitjançant el límit de l’àrea residencial estratègica.”
CABUDA: Se sol·licita la immatriculació de la finca amb l’antecedent descripció al Registre
de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, per no constar inscrita, de conformitat
amb l’article 8 del Reial decret 103/1997, de 4 de juliol.
INSCRIPCIÓ: La finca no consta inscrita en el Registre de la Propietat.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la GENERALITAT DE CATALUNYA.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4095601DF2739F0001SU.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 4,59944%
OBSERVACIONS:
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FINCA APORTADA NÚMERO 45
Propietari: PLANTAIN SPAIN, SL (NIF: B-62960745)
Superfície real: 11.027,71 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO de forma irregular, sita en el término de l’Hospitalet
de Llobregat, de superfície trece mil quinientos cinco metros cuadrados y LINDA: al Norte y
Este, con calle Álvarez de Castro; al Sur, línea de RENFE, que la separa de la finca matriz;
y al Oeste, con finca propiedad de “Inursa”.”
D’aquesta finca, i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent,
s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou numero se sol·licita,
d’acord amb l’article 47 del Reglament Hipotecari, fent-se constar expressament que es la
finca segregada la que s’incorpora al present projecte de reparcel·lació:
URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura irregular i de 11.027,71
metres quadrats de superfície. Afronta: Al Nord, amb finca de la Generalitat de Catalunya; a
l’Est, amb vialitat existent; al Sud, part amb finca de la que se segrega i part amb el límit de
l’àrea residencial estratègica; i a l’Oest, part amb finca de la que se segrega i part amb el
terme municipal de Cornellà de Llobregat mitjançant el límit de l’àrea residencial
estratègica.
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO de forma irregular, sita en el término de l’Hospitalet
de Llobregat, de superfície 2.477,29 metros cuadrados y LINDA: al Norte y Este, con finca
segregada; al Sur, línea de RENFE, que la separa de la finca matriz; y al Oeste, con finca
propiedad de “Inursa”.”
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.493,
llibre 320 de la secció 3a, foli 91, finca registral número 17.763.
TÍTOL: Pertany, en ple domini, a la mercantil PLANTAIN SPAIN, SL, per títol de compra a
“Manso Gabarra, SL”, segons escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor
Amador López Baliña, en data 16 de setembre de 2.002.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4095602DF2749E0001ZW.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 11,88129%
OBSERVACIONS:
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FINQUES APORTADES NÚMERO 46 i 47
Propietari: CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT (C.I.F. P-0800110-I).
Superfície real: 45.991,72 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porción de terreno en el término municipal de l’Hospitalet de Llobregat, formado
por una heredad con una casa, cuadras contiguas a la misma, lagares y otras
dependencias, tierras de cultivo y agua para regarlas procedente del canal titulado de la
Serenísima Señora Doña Maria Carlota de Borbón, conocida antiguamente con el nombre
de Mas Nadal y hoy llamada vulgarmente can Melich, cuya cabida total es de cincuenta y
un mil seiscientos setenta y tres metros cuadrados y ochenta decímetros cuadrados. Está
situada al Sur de las vías de RENFE, y sus linderos son: al Norte, con las vías del ferrocarril
de RENFE de la línea principal a Vilafranca del Penedés; al Sur, con la calle Mayor, de
l’Hospitalet de Llobregat; al Este, con terrenos expropiados de la finca matriz, por el Consell
Comarcal del Barcelonés para la construcción del segundo Cinturón, tramo comprendido
entre la Avenida Diagonal y el Cinturón del Litoral, en una longitud de 29,50 metros y con
solar propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat; y al Oeste,
con el término municipal de Cornella de Llobregat.”

INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, tom 1.744,
llibre 513 de la secció 3a, foli 47, finca registral número 21.963.
SEGREGACiO:
D’aquesta finca, i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent,
s’efectua la segregació següent, la inscripció de la qual, amb nou numero se sol·licita,
d’acord amb l’article 47 del Reglament Hipotecari, fent-se constar expressament que es la
finca segregada la que s’incorpora al present projecte de reparcel·lació:
URBANA: Finca situada dins de l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “La Remunta”, del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, delimitada pel Pla director urbanístic de les
àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, de figura irregular i de 45.991,72
metres quadrats de superfície. Afronta: Al Nord, part amb finca de la que se segrega i part
amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, part amb vialitat existent, part amb
finca propietat de l’Estat i part amb el límit de l’àrea residencial estrategica; al Sud, part amb
finca propietat de l’Estat i part amb vialitat existent; i a l’Oest, part amb finca de la que se
segrega, part amb vialitat existent i part amb el terme municipal de Cornellà de Llobregat
mitjançant el límit de l’àrea residencial estratègica. Sobre aquesta finca es troba edificada la
casa coneguda com Mas Nadal o Can Mèlich i les seves quadres i resta de dependències
auxiliars.
Aquesta finca es part, i s’ha de segregar, de la major finca descrita anteriorment, la qual
queda reduïda en els metres quadrats de la segregada i amb la següent descripció:
“URBANA porción de terreno en el termino municipal de l’Hospitalet de Llobregat, sin
edificaciones, cuya cabida total es de 5.682,08 metros cuadrados. Esta situada al Sur de
las vías de RENFE, y sus linderos son: al Norte, con las vías del ferrocarril de RENFE línea
principal a Vilafranca del Penedés; al Sur y al Este, con finca segregada; y al Oeste, con el
término municipal de Cornella de Llobregat.”
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TÍTOL: Pertany, en ple domini, CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (C.I.F. P-0800110-I), per compravenda al CUERPO DE
ADMINISTRACIÓN MILITAR – GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA DEFENSA, en virtut del Conveni entre la Gerència de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, avui “Instituto de Vivienda, Indraestructura y equipamiento de la Defensa” y
el Consorcio para la Reforma de la Gran Via en l’Hospitalet de Llobregat para la
enajenación de la propiedad ubicada en dicho municipio denominada “Cuarto deposito de
sementales”. Compraventa atorgada el dia 21 de juliol de 2.011 núm. de protocol 1.057
davant la Notaria Sra. Maria Inmaculada Domper Crespo, de Barcelona.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravamens.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4295903DF2749E0001EW i 4291901DF2749C0001ZU.
COEFICIENT D’APORTACIÓ: 49,55164,%
OBSERVACIONS: Pendent d’inscripció en el Registre de la Propietat a nom del Consorci.
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FINCA APORTADA VIALITAT EXISTENT 48
Propietari: AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (NIF: P-0810000-J)
Superfície real: 6.458.51 metres quadrats
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny que comprèn la vialitat pública existent dins l’àmbit de l’àrea residencial
estratègica “La Remunta” del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, amb una
superfície de 6.458,51 metres quadrats, que afronta en tots els seus termenals amb les
finques aportades del projecte de reparcel·lació de l’esmentada àrea.
Aquesta finca queda totalment subrogada per la parcel·la resultant número 22 d’aquest
projecte destinada a vialitat pública de 17.890,81 metres quadrats de superfície.
INSCRIPCIÓ: La finca no consta inscrita en el Registre de la Propietat, per la qual cosa es
sol·licita la seva immatriculació a favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, de
conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les
normes complementaries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecaria sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.
TÍTOL: Pertany a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per formar part de la xarxa
viària publica del municipi.
CÀRREGUES: La finca es troba lliure de càrregues i gravamens.
OBSERVACIONS:
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11.

ADJUDICACIÓ DELS DRETS URBANÍSTICS.

En els quadres 5, 6 i 7 següents s’expressa:
-

La distribució dels drets urbanístics als propietaris de finques aportades,
La distribució dels aprofitament en la parcel·lació, i
La determinació dels usos i sostre per a cada finca resultant de la parcel·lació.
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QUADRE7
DETERMINACIÓ DELS USOS I SOSTRE PER A CADA PROPIETARI DE FINCA RESULTANT EN LA PARCEL·LACIÓ
PARCEL·LA

%

Teresa Casals Carbonell
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1,88901%

1144,595

0,00

1,73234%

1914,323

0,00

2,89733%

0,592593

4323,520

0,00

6,54365%

800,31

0,592593

4886,938

0,00

7,39637%

0,635022

855,46

0,592593

1992,630

0,00

3,01584%

0,635022

1.503,85

0,592593

3502,925

0,00

1,51470%

518,44

0,592593

5104,614

1,000000

357,54

0,592593

2.887,56

1,000000

463,66

0,592593

2.889,267

2.691,46

1,000000

333,80

0,592593

100,00000%

2.366,000

2.366,00

1,000000

3a

100,00000%

1.248,108

4524,50

0,215607

Consorci per a la Reforma de la Granvia

3b

100,00000%

1.144,595

5308,70

0,215607

Consorci per a la Reforma de la Granvia

3c

100,00000%

1.914,323

1.914,32

1,000000

Consorci per a la Reforma de la Granvia

3d

100,00000%

4.323,520

4.140,00

1,000000

309,69

Plantain Spain, SL

3e

100,00000%

4.886,935

4.412,68

1,000000

Administración del Estado

4a

100,00000%

1.992,630

1.573,65

0,635022

765,94

Consorci per a la Reforma de la Granvia

4b

28,57013%

1.000,790

2.766,38

0,635022

1346,47

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

4b

16,34727%

572,633

0,86668%

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

4b

20,12673%

705,024

Ag. Estatal de Administración Tributaria

4b

34,95587%

1.224,478

1,06705%
1,85325%

Generalitat de Catalunya

4c

100,00000%

2.727,704

2.154,17

0,635022

1048,49

0,635022

1.171,04

0,592593

2727,704

0,00

4,12838%

Consorci per a la Reforma de la Granvia

4d

100,00000%

3.400,378

2.685,40

0,635022

1307,05

0,635022

1.459,83

0,592593

3400,378

0,00

5,14647%

Consorci per a la Reforma de la Granvia

4e

100,00000%

3.400,378

2.685,40

0,635022

1307,05

0,635022

1.459,83

0,592593

3400,378

0,00

5,14647%

Consorci per a la Reforma de la Granvia

5

100,00000%

5.762,651

6090,00

0,635022

1.960,00

0,592593

5762,651

0,00

8,72177%

Ag. Estatal de Administración Tributaria

6a

100,00000%

959,704

1.619,50

0,592593

959,704

0,00

1,45251%

Consorci per a la Reforma de la Granvia

6b

100,00000%

3.339,561

2.270,50

0,592593

3339,561

0,00

5,05443%

Elysius Europa,S.L.

7

100,00000%

2.159,289

3.643,80

0,592593

2159,289

0,00

3,26808%

EA

100,00000%

2.595,881

2595,881

0,00

3,92887%

Ag. Estatal de Administración Tributaria

3403,80

6618,50

460,00

0,215607

0,215607

3.990,00

0,142126

0,592593

6.258,00
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0,41481

12. DESCRIPCIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS
Les parcel·les resultants son les reflectides en el plànol de finques adjudicades d’aquest
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i tenen la descripció següent:
PARCEL·LA NÚMERO 1a
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 1a en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 410,60 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb les parcel·les resultants números 1c i 1d; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 1b; al
Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins
urbans.
VALOR: 2.464.294,05 €
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 1.647,63 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 300,00 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon a
l’aportació de la totalitat de les finques descrites amb el números 20, 25, 26, 30-31, 32 i 33 en la
relació de finques aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
En virtut del principi de subrogació real, apareix gravada amb les següents càrregues:
La participació indivisa del 15,83212% que s’adjudica a favor del senyor JOSE CASALS
apareix gravada amb un cens amb domini directe i dret de fadiga annex, de pensió anual cent
quinze pessetes, inscrit a favor de la senyora Asunción Prats Bordas, segons resulta de la
inscripció 4a de la finca registral 5.784; i amb una anotació preventiva de crèdit refaccionari, per
import de 211.613 pessetes, concedit per la Generalitat de Catalunya en virtut de l’expedient RB-33/84, segons anotació lletra A de la finca registral 5.784.
La participació indivisa del 24,83855% que s’adjudica a favor de la senyora ELENA MATEO
PEDREÑO i del senyor JOSÉ MARCET COMPTE, apareix gravada amb la substitució que
resulta de la inscripció 7a de la finca registral 3.248/A; i amb una hipoteca a favor de “Deutsche
Bank, Sociedad Anónima Española”, en garantia d'un préstec i per respondre de 26.474,59 €
de principal, dels interessos ordinaris de dos anys al tipus del 14% anual, dels interessos de
demora fins al màxim de divuit mesos al tipus del 15% anual i de la quantitat de 5.294,92 € per
a costes i despeses. Termini: 240 mesos amb venciment 1 de març de 2.019, segons la
inscripció 12a de la finca registral 3.248/A.
La participació indivisa del 24,57252% que s’adjudica a favor de ANA CARBONELL ROCA i
MARIA MERCÈ BATLLE ESCLAPES, apareix gravada amb un cens amb domini directe i dret
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de fadiga annexe, de pensió anual cent quinze pessetes, inscrit a favor de la senyora Asunción
Prats Bordas, segons resulta de la inscripció 6a de la finca registral 3.249/A.
La participació indivisa del 17,16751% que s’adjudica a favor del senyor JOSE CABALLERO
CABALLERO, apareix gravada amb unes afeccions per cinc anys des del 17 de maig de 2.010
per l’Impost sobre successions i donacions, segons notes al marge de la inscripció 1a de la
finca registral 24.835, quedant alliberada la finca per les quantitats de 990 € i 444 € pagades
per autoliquidació; i amb una afecció al pagament de la liquidació de la part de l’impost que s’ha
deixat de ingressar, com a conseqüència de la reducció practicada i dels interessos de demora
corresponents, per al cas de transmetre’s l’habitatge en el termini de cinc anys a comptar des
del dia 8 de gener de 2.010, segons nota al marge de la inscripció 1a de la finca registral
24.835.
La resta de participacions indivises es troben lliures de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 1.825,403 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 2,76275%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a:
Una participació indivisa del 15,83212%, a favor del senyor JOSÉ CASALS CANTI NIF. núm.
36667669
Una participació indivisa del 25,11236%, a favor de la senyora ELENA MATEO PEDREÑO NIF.
núm. 38498030-D i del senyor JOSÉ MARCET COMPTE NIF. núm. 33412052-M, per meitat i
proindivís.
Una participació indivisa del 24,57252 %, a favor de ANA CARBONELL ROCA NIF. núm.
36667673-S i de MARIA MERCÈ BATLLE ESCLAPES NIF. núm. 37880493-E per iguals
meitats indivises.
Una participació indivisa del 17,58930%, en la següent proporció: un 74,27% en quant a la nua
propietat, als esposos JOSE GASPAR SÁNCHEZ NIF. núm. 03424381-X i ANGELA GALLEGO
FRESNO NIF. núm. 22037734-Y, amb caràcter ganancial; i en quant a l’usdefruit vitalici a la
senyora MARIA DEL CARMEN ESCALAS TORRES NIF. núm. 38.237.327-B ; i en quant al
25,73% restant, en ple domini, als esposos JOSE GASPAR SÁNCHEZ NIF. núm. 03424381-X
i ANGELA GALLEGO FRESNO NIF. núm. 22037734-Y, amb caràcter ganancial.
Una participació indivisa del 17,16751%, a favor del senyor JOSE CABALLERO CABALLERO
NIF. núm. 38429531-G.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
La participació indivisa del 15,83212% que s’adjudica a favor del senyor JOSÉ CASALS CANTI
queda afecta al pagament per part de l’administració actuant, de la quantitat de 23.308,76€ en
concepte de compte de liquidació provisional, i al pagament a favor de l’administració actuant
de la quantitat de 14.540,32€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de
liquidació definitiva.
La participació indivisa del 25,83855% que s’adjudica a favor de la senyora ELENA MATEO
PEDREÑO i del senyor JOSÉ MARCET COMPTE queda afecta al pagament, a favor de

126

l’administració actuant, de la quantitat de 20.367,47€ en concepte de compte de liquidació
provisional, més la quantitat de 22.811,88 € en concepte de IVA provisional; així com afecta al
compte de liquidació definitiva.
La participació indivisa del 24,57252% que s’adjudica a favor de ANA CARBONELL ROCA i de
MARIA MERCÈ BATLLE ESCLAPES queda afecta al pagament, a favor de l’administració
actuant, de la quantitat de 110.788,76€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la
quantitat de 22.567,56€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació
definitiva.
La participació indivisa del 17,58930% que s’adjudica un 74,27% en quant a la nua propietat,
als esposos JOSE GASPAR SÁNCHEZ i ANGELA GALLEGO FRESNO i en quant a l’usdefruit
vitalici a la senyora MARIA DEL CARMEN ESCALAS TORRES, i el 25,73% en ple domini als
esposos JOSE GASPAR SÁNCHEZ i ANGELA GALLEGO FRESNO, queda afecta al
pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de 49.788,64€ en concepte de
compte de liquidació provisional, més la quantitat de 16.154,13€ en concepte de IVA
provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
La participació indivisa del 17,16751% que s’adjudica a favor del senyor JOSE CABALLERO
CABALLERO queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
26.428,06 € en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 15.766,75€ en
concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 1b
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 1b en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 476,60 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb la parcel·la resultant número 1c; a l’Est i al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la
parcel·la resultant número 1a.
VALOR: 4.568.799,60€
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 3.173,00 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 356,56 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon a
l’aportació de la totalitat de les finques descrites amb el números 2, 5, 21, 22, 24 i 34 en la
relació de finques aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
En virtut del principi de subrogació real, apareix gravada amb les següents càrregues:
La participació indivisa del 7,41419% que s’adjudica a favor de la senyora CONSTANCIA
LUNAR PÉREZ, apareix gravada amb un cens amb domini directe i dret de fadiga annexe, de
pensió anual cent quinze pessetes, inscrit a favor de la senyora Asunción Prats Bordas, segons
resulta de la inscripció 6a de la finca registral 3.843/A.
La participació indivisa del 8,82075% que s’adjudica a favor del esposos ALFONSO VÁZQUEZ
COSTOYA i CARMEN BERNÁRDEZ SOUCO amb una condició resolutòria a favor dels
senyors Joaquin i Amelia Flor Poveda, segons resulta de la inscripció 7a de la finca 3.378/A.
La resta de participacions indivises es troben lliures de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 3.384,296 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 5,12213%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a:
Una participació indivisa del 16,01027%, a favor del esposos MANUEL MOYANO NAVARRO
NIF. núm. 37416300-S i IRIS MUÑOZ GIRONA NIF. núm. 38344114-D , amb caràcter
ganancial.
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Una participació indivisa del 35,45671% en les següents proporcions: un 60% indivís a favor
dels esposos ANTONIO ZAMBRANA GARCIA NIF. núm. 28308164-V i MARIA DEL CARMEN
TORO LAO NIF: 72.471.404-D, amb caràcter ganancial; un 20% indivís a favor del senyor
ANGEL SANCHEZ ZARAGOZA NIF. núm. 35064959-X i un 20% indivís a favor del senyor
ALBERTO PÉREZ PONCE NIF. núm. 47614465-A.
Una participació indivisa del 32,29808% a favor de la senyora MARIA ROSA GALÁN
CASCALES NIF. núm. 21.493.196-H
Una participació indivisa del 7,41419%, a favor de la senyora CONSTANCIA LUNAR PÉREZ
NIF. núm. 38420574-V.
Una participació indivisa del 8,82075%, a favor dels esposos ALFONSO VÁZQUEZ COSTOYA
NIF. núm. 38372261-G i CARMEN BERNÁRDEZ SOUCO NIF. No consta., amb caràcter
ganancial.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
La participació indivisa del 15,01027% que s’adjudica a favor del esposos MANUEL MOYANO
NAVARRO i IRIS MUÑOZ GIRONA queda afecta al pagament, a favor de l’administració
actuant, de la quantitat de 192.792,41€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la
quantitat de 27.261,10€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació
definitiva.
La participació indivisa del 35,45671% que s’adjudica a favor dels esposos ANTONIO
ZAMBRANA GARCIA i MARIA DEL CARMEN TORO LAO i dels senyors ANGEL SANCHEZ
ZARAGOZA i ALBERTO PÉREZ PONCE queda afecta al pagament, a favor de l’administració
actuant, de la quantitat de 265.817,84€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la
quantitat de 60.373,05€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació
definitiva.
La participació indivisa del 32,29808% que s’adjudica a favor de la senyora MARIA ROSA
GALÁN CASCALES queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la
quantitat de 202.499,34€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de
54.994,76€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
La participació indivisa del 7,41419% que s’adjudica a favor de la senyora CONSTANCIA
LUNAR PÉREZ queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
37.916,71€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 12.624,33€ en
concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
La participació indivisa del 8,82075% que s’adjudica a favor dels esposos ALFONSO
VÁZQUEZ COSTOYA i CARMEN BERNÁRDEZ SOUCO, queda afecta al pagament, per part
de l’administració actuant, de la quantitat de 7.682,31€ en concepte de compte de liquidació
provisional, més la quantitat de 15.019,32€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al
compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 1c
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 1c en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 1.060,50 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord i a
l’Est, amb vialitat del polígon; i al Sud, amb les parcel·les resultants números 1a i 1b; i a l’Oest,
amb la parcel·la resultant número 1d.
VALOR: 6.841.228,90€
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 4.8797,39 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 518,44 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació de la totalitat de la finca descrita amb el numero 3 en la relació de finques
aportades en aquest projecte i en part al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector de cessió
obligatòria a l’administració actuant, en compliment d’allò que disposa l’article 43.1.a) del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 5.104,614 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 7,72583%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, C.I.F. núm. P-0800110-I
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
653.906,06€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 100.351,70€
en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 1d
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 1d en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 708,50 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb vialitat del polígon; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 1c; al Sud, amb la parcel·la
resultant 1a; i a l’Oest, amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans.
VALOR: 2.357.081,10 €
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 1.745,99 metres quadrats d’habitatge lliure.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon a
l’aportació de la totalitat de la finca descrita amb el número 1 en la relació de finques aportades
en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 1.745,986 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del
2,6425502% dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a favor de la GENERALITAT DE CATALUNYA,
NIF: S-0811001-G.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
641.496,25€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 87.845,03€
en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 2a
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 2a en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 777,60 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb la parcel·la resultant número 2d; a l’Est, amb terrenys destinats a sistema de parcs i
jardins urbans; al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la parcel·la resultant número 2b.
VALOR: 3.018.000,00 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.023,68 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 357,54 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 8,52 % de la finca descrita amb el número 46-47 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 2.235,556 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 3,38351 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
795.441,91€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 112.476.53 €
en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 2b
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 2b en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 597,10 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb la parcel·la resultant número 2c; a l’Est, amb les parcel·les resultants números 2a i 2d; i al
Sud i a l’Oest, amb vialitat del polígon.
VALOR: 4.269.133,99 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.887,56 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 463,66 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Donació en pagament de part del preu de compra de la finca aportada número 46-47 d’aquest
projecte de reparcel·lació.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 3.162,321 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 4,78617 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CUERPO DE ADMINISTRACIÓN MILITAR –
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA NIF: S-2830001-J.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca no queda afecta al pagament de cap quantitat en concepte de compte de
liquidació provisional, ni en concepte de IVA provisional.
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PARCEL·LA NÚMERO 2c

DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 2c en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 444,25 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb vialitat del polígon; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 2d; al Sud, amb la parcel·la
resultant número 2b; i a l’Oest, amb vialitat del polígon.
VALOR: 3.900.510,94 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.691,46 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 333,80 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 11,02% de la totalitat de les finques descrites amb els números 46 i 47 en
la relació de finques aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
Lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 2.889,267 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 4,37291 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
2.153.239,90€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat 304.470,93€
en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 2d

DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 2d en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 638,30 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb vialitat del polígon; a l’Est, amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; al
Sud, amb la parcel·la resultant número 2a; i a l’Oest, amb les parcel·les resultants números 2b i
2c.
VALOR: 3.194.100 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.366 metres quadrats d’habitatge lliure.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 9,02% de la totalitat de les finques descrites amb els números 46 i 47 en
la relació de finques aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
Lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 2.366 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 3,58094 % dels
totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
841.855,87 € en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat 119.039,52 € en
concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 3a
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 3a en el plànol de finques adjudicades resultants
del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet
de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 995,90 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; a l’Est, amb vialitat del polígon; al
Sud, amb la parcel·la resultant número 3b; i a l’Oest, amb terrenys destinats a sistema de parcs
i jardins urbans.
VALOR: 1.684.946,22 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 4.524,50 metres quadrats d’habitatge de protecció oficial de règim general.
Sostre terciari: 460,00 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 4,76% de la finca descrita amb el numero 46-47 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 1.248,108 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 1,88901 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
444.094,39€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat 62.795,53 € en
concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 3b
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 3b en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 1.231,65 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
part amb la parcel·la resultant número 3a, part amb la parcel·la resultant número 3c i part amb
terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; a l’Est, part amb vialitat del polígon i part
amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; al Sud, amb terrenys destinats a
sistema de parcs i jardins urbans; i a l’Oest, part amb la parcel·la resultant número 3c i part amb
terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans.
VALOR: 1.545.203,31 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 5.308,70 metres quadrats d’habitatge de protecció oficial de règim general.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 4,36% de la finca descrita amb el numero 46-47 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 1.144,595 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 1,73234 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
407.262,91€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat 57.587,51 € en
concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 3c
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 3c en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 997,90 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb la parcel·la resultant número 3e; a l’Est i al Sud, part amb la parcel·la resultant número 3b i
part amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; i a l’Oest, amb la parcel·la
resultant número 3d.
VALOR: 2.584.336,05€.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 1.914,32 metres quadrats d’habitatge lliure.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 7,30% de la finca descrita amb el numero 46-47 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
En virtut del que disposa l’ordenació particular de l’ARE “La Remunta”, sobre aquesta parcel·la
es constitueix una servitud de pas públic per a vianants, tot mantenint la titularitat privada del
subsòl, amb una alçada lliure de dues plantes (PB + 1PP), per tal de garantir la continuïtat entre
els espais públics. A partir d’aquesta alçada el dret de vol es manté de propietat privada.
Aquesta servitud se situa prop del termenal Oest de la parcel·la, sobre una franja que té una
amplada mínima de 11,5 metres i una fondària aproximada de 13 metres, ocupant una
superfície mínima de 149,50 metres quadrats que queda grafiada en el plànol núm.5
“Planejament vigent. Condicions de l’edificació d’aquest Projecte de reparcel·lació”.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 1.914,323 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 2,89733%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
681.143,04€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat 96.314,52€ en
concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 3d
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 3d en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 1.087,50 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb la parcel·la resultant números 3e; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 3c; al Sud,
amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; i a l’Oest, amb vialitat del polígon.
VALOR: 5.656.583,69 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 4.140,00 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 309,69 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 14,49% de la finca descrita amb el numero 46-47 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 4.323,520 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 6,54365 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
1.538.368,76€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat 217.527,35 €
en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 3e
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 3e en el plànol de finques adjudicaces del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 843,15 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord i a
l’Oest, amb vialitat del polígon; a l’Est, amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins
urbans; i al Sud, amb les parcel·les resultants 3c i 3d.
VALOR: 6.597.362,25€.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 4.412,68 metres quadrats d’habitatge lliure.
Sostre terciari: 800,31 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon a
l’aportació d’un 69,76% de la finca descrita amb el numero 45 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 4.886,935 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 7,39638%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a la mercantil PLANTAIN SPAIN, SL NIF: B62960745.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca no queda afecta al pagament, de cap quantitat en concepte de compte de
liquidació provisional, ni en concepte de IVA provisional.
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PARCEL·LA NÚMERO 4a
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 4a en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 1.605,60 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 4b; i al
Sud i a l’Oest, amb vialitat del polígon.
VALOR: 2.690.050,50€.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 1.573,69 metres quadrats d’habitatge concertat català i 765,94 metres
quadrats d’habitatge concertat.
Sostre terciari: 855,46 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon a
l’aportació de la totalitat de la finca descrita amb el número 43 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 1.992,630 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 3,01584%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO NIF: S0826006-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
709.005,45€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat 100.254,30€ en
concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 4b
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 4b en el plànol de finques adjudicades resultants
del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet
de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 1.244,85 metres quadrats de superfície. Afronta: al
Nord, amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 4c;
al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la parcel·la resultant número 4a.
VALOR: 4.728.948,75€.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.766,28 metres quadrats d’habitatge concertat català i 1.346,47 metres
quadrats d’habitatge concertat.
Sostre terciari: 1.503,85 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació de la totalitat de les finques descrites amb els números 23 i 41, en part a
l’aportació d’un 27,05% de la finca descrita amb el número 42 i en part a l’aportació d’un 3,82%
de la finca descrita amb el número 46-47 totes elles de la relació de finques aportades en
aquest projecte.
CÀRREGUES:
En virtut del principi de subrogació real, la participació indivisa del 34,95587% que s’adjudica a
favor de l’AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÖN TRIBUTARIA DE BARCELONA, apareix
gravada amb un dret de reversió condicional a favor de l’Estat, segons resulta de la inscripció
2a de la finca registral núm. 21.443.
La resta de participacions indivises es troben lliures de càrregues i gravamens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 3.502,925 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 5,30168 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a:
Una participació indivisa del 28,57013% a favor del CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, NIF: P-0800110-I.
Una participació indivisa del 36,47400% a favor de l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
Una participació indivisa del 34,95587% a favor de la AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NIF: Q-2826000-H.
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COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
La participació indivisa del 28,57013% que s’adjudica a favor del CONSORCI PER A LA
REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, queda afecta al pagament, a
favor de l’administració actuant, de la quantitat de 1.065.100,60 € en concepte de compte de
liquidació provisional, més la quantitat de 150.606,62€ en concepte de IVA provisional; així com
afecta al compte de liquidació definitiva.
La participació indivisa del 36,47400% que s’adjudica a favor de L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant,
de la quantitat de 454.608,14 € en concepte de compte de liquidació provisional, més la
quantitat de 64.282,19€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació
definitiva.
La participació indivisa del 34,95587% que s’adjudica a favor de la AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE BARCELONA queda afecta al pagament, a favor de
l’administració actuant, de la quantitat de 1.700.813,25 € en concepte de compte de liquidació
provisional, més la quantitat de 240.497,22€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al
compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 4c
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 4c en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 962,70 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 4d; al
Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la parcel·la resultant número 4b.
VALOR: 3.682.400,40€.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.154,17 metres quadrats d’habitatge concertat català i 1048,47 metres
quadrats d’habitatge concertat.
Sostre terciari: 1.171,04 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon a
l’aportació de la finca descrita amb el número 44 en la relació de finques aportades en aquest
projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 2.727,7041unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 4,12838%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a la GENERALITAT DE CATALUNYA NIF: S0811001-G.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
970.555,17€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 137.237,77€
en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 4d.
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 4d en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 1.246,50 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 4e; al
Sud amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la parcel·la resultant número 4c.
VALOR: 4.590.510,3075.478,67 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.685,40 metres quadrats d’habitatge concertat català i 1.307,05 metres
quadrats d’habitatge concertat.
Sostre terciari: 1.459,83 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon al
15% de l’aprofitament urbanístic del sector de cessió obligatòria a l’administració actuant, en
compliment d’allò que disposa l’article 43.1.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 3.400,378 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 5,14647%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT CIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca no queda afecta al pagament de cap quantitat en concepte de compte de
liquidació provisional, ni en concepte de IVA provisional, atesa la condició de administració
actuant de l’adjudicatari.
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PARCEL·LA NÚMERO 4e
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 4e en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 1.822,00 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 5; al Sud
amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la parcel·la resultant número 4d.
VALOR: 4.590.510,30€.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 2.685,40 metres quadrats d’habitatge concertat català i 1.307,05 metres
quadrats d’habitatge concertat.
Sostre terciari: 1.459,83 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon al
15% de l’aprofitament urbanístic del sector de cessió obligatòria a l’administració actuant, en
compliment d’allò que disposa l’article 43.1.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 3.400,378 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 5,14647%
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT CIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca no queda afecta al pagament de cap quantitat en concepte de compte de
liquidació provisional, ni en concepte de IVA provisional, atesa la condició de administració
actuant de l’adjudicatari.
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PARCEL·LA NÚMERO 5
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 5 en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura trapezoïdal i de 2.127,90 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
part amb el límit de l’àrea residencial estratègica i part amb terrenys destinats a sistema de
parcs i jardins urbans; a l’Est i al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la parcel·la
resultant número 4e.
VALOR: 7.779.579,12 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 6.090 metres quadrats d’habitatge concertat i 3.403,80 metres quadrats
d’habitatge de protecció oficial de règim general.
Sostre terciari: 1.960 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 21,97% de la finca descrita amb el número 46-47 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 5.762,651 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 8,72177 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT CIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
1.201.019,19€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 289.933,74
€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 6a
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 6a en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llòbrega, de figura trapezoïdal i de 1.233,45 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb la parcel·la resultant número 6b; al
Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb terrenys destinats a sistema d’equipament
administratiu.
VALOR: 1.295.600,00 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre terciari: 1.619,50 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 19,70 % de la finca descrita amb el número 42 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
En virtut del principi de subrogació real, aquesta finca apareix gravada amb un dret de reversió
condicional a favor de l’Estat, segons resulta de la inscripció 2a de la finca registral núm.
21.443.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 959,704 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 1,45251 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE BARCELONA NIF: Q-2826000-H.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca no queda afecta al pagament, de cap quantitat en concepte de compte de
liquidació provisional, ni en concepte de IVA provisional.
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PARCEL·LA NÚMERO 6b
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 6b en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llòbrega, de figura trapezoïdal i de 3.382,20 metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord,
amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est i al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest,
amb la parcel·la resultant número 6a.
VALOR: 4.508.407,94 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Residencial plurifamiliar subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18)
Sostre residencial: 6.618,50 metres quadrats d’habitatge de protecció oficial de règim general i
3.990 metres quadrats d’habitatge de protecció oficial de règim especial.
Sostre terciari: 2.270,50 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 12,73% de la finca descrita amb el número 46-47 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 3.339,561 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 5,05443 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, al CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA
GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT CIF: P-0800110-I.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
1.188.262,44€ en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 168.021,86
€ en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.
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PARCEL·LA NÚMERO 7
DESCRIPCIÓ:
Urbana. Parcel·la assenyalada amb el numero 7 en el plànol de finques adjudicades del
Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, de figura triangular i de 2.238,15 metres quadrats de superfície. Afronta: al NordNordest i a l’Est, on té el seu vèrtex, amb vialitat de polígon; al Sud, amb terrenys destinats a
sistema de parcs i jardins urbans; i a l’Oest, amb vialitat del polígon.
VALOR: 2.915.040,00 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Terciari subjecte a ordenació volumètrica especifica (clau 18*)
Sostre terciari: 3.643,80 metres quadrats.
TÍTOL I PROCEDÈNCIA:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon a
l’aportació d’un 30,24% de la finca descrita amb el numero 45 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 2.159,289 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 3,26808 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a la mercantil ELYSIUS EUROPA, SL.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca no queda afecta al pagament de cap quatitat en concepte de compte de
liquidació provisional, ni en concepte de IVA provisional.
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PARCEL·LA NÚMERO 8 (EA)
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics, assenyalada amb el numero 8
(EA) en el plànol de finques aportades del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”,
situada al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 2.223,10
metres quadrats de superfície. Afronta: Al Nord, part amb el límit de l’àrea residencial
estratègica i part amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; a l’Est, amb la
parcel·la resultant número 6a; i al Sud i a l’Oest, amb vialitat del polígon”.
VALOR: 3.504.439,32 €.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema d’equipaments públics (Clau 7).
Sostre: 6.258 metres quadrats
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” i correspon en
part a l’aportació d’un 53,25% de la finca descrita amb el número 42 en la relació de finques
aportades en aquest projecte.
CÀRREGUES:
En virtut del principi de subrogació real, aquesta finca apareix gravada amb un dret de reversió
condicional a favor de l’Estat, segons resulta de la inscripció 2a de la finca registral núm.
21.443.
DRETS ADJUDICATS I QUOTA DE PARTICIPACIÓ:
Li corresponen 2.595,881 unitats d’aprofitament el que equival a un percentatge del 3,92887 %
dels totals drets de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en aquest projecte.
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE BARCELONA NIF: Q-2826000-H.
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:
Aquesta finca queda afecta al pagament, a favor de l’administració actuant, de la quantitat de
923.137,89 € en concepte de compte de liquidació provisional, més la quantitat de 130.605,42 €
en concepte de IVA provisional; així com afecta al compte de liquidació definitiva.

151

PARCEL·LA NÚMERO 9
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics, assenyalada amb el número 9
en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 834,40 metres quadrats de
superfície. Sobre aquesta finca es troba edificada una casa torre de planta baixa i un pis alt en
la part de davant i dos pisos en la part posterior que avui acull el centre d’emergències socials
“Els Alps”. Afronta: Al Nord, amb el límit de l’àrea residencial estratègica; i a l’Est, al Sud i a
l’Oest, amb vialitat del polígon”.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema d’equipaments públics (Clau 7).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 10
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics, assenyalada amb el número 10
en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura sensiblement rectangular i de 5.858,20 metres
quadrats de superfície. Afronta: al Nord, amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins
urbans; a l’Est, part amb vialitat del polígon i part amb terrenys destinats a sistema
d’equipaments públics; al Sud, part amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans i
part amb terrenys destinats a sistema d’equipaments públics; i a l’Oest, amb vialitat del polígon.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema d’equipaments públics (Clau 7).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 11
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics, assenyalada amb el número 11
en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura quadrangular i de 290,30 metres quadrats de
superfície. Sobre la mateixa es troba edificada la masia de “Can Nadal” o també anomenada de
“Can Melich” de planta baixa, pis i golfes i de planta basilical. Afronta en tots els seus punts
cardinals amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans ja que es troba enclavada
a l’interior de la parcel·la resultant número 14.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema d’equipament La Remunta (patrimoni cultural) construccions auxiliars (Clau 7*).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 12
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema d’equipaments públics, assenyalada amb el numero 12
en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura irregular i de 1.054,65 metres quadrats de
superfície. Sobre la mateixa es troben edificades les construccions corresponents als dormitoris
i quadres del regiment amb una alçada de dues plantes. Afronta: al Nord, part amb vialitat del
polígon, part amb terrenys destinats a sistema d’equipaments públics i part amb el límit de
l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb el límit de l’àrea residencial estratègica; al Sud, amb
vialitat del polígon; i a l’Oest, part amb terrenys destinats a sistema d’equipaments públics i part
amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema d’equipament La Remunta (patrimoni cultural) construccions auxiliars (Clau 7*).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 13
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
13 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura sensiblement rectangular i de 1.343,40
metres quadrats de superfície. Afronta: al Nord, amb vialitat del polígon; a l’Est, amb les
parcel·les resultants números 1a i 1d; al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb les
parcel·les resultants números 2a i 2d”.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 14
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
14 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 5.677,55 metres
quadrats de superfície. Afronta: al Nord i a l’Est, amb terrenys destinats a sistema
d’equipaments públics; i al Sud i a l’Oest, amb vialitat del polígon. Al seu interior es troba
enclavada la masia “La Remunta” amb la qual també confronta en tot els seus punts cardinals.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 15
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
15 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 4.114,25 metres
quadrats de superfície. Afronta: al Nord, amb les parcel·les resultants números 3b, 3c i 3d; a
l’Est, amb vialitat del polígon; al Sud, amb terrenys destinats a sistema d’equipaments públics; i
a l’Oest, amb vialitat del polígon.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 16
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
16 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura irregular i de 1.015,50 metres quadrats
de superfície. Afronta: al Nord, amb vialitat del polígon; a l’Est, part amb les parcel·les
resultants números 3a i 3b i part amb vialitat del polígon; al Sud, amb la parcel·la resultant
número 3b; i a l’Oest, amb les parcel·les resultants números 3b, 3c i 3e.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 17
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
17 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura irregular i de 1.540,15 metres quadrats
de superfície. Afronta: al Nord, part amb la parcel·la resultant NÚMERO 7 i part amb vialitat del
polígon; a l’Est, amb vialitat del polígon; al Sud, amb el límit de l’àrea residencial estratègica; i a
l’Oest, part amb vialitat del polígon i part amb el límit de l’àrea residencial estratègica.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 18
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
18 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura irregular i de 9.350,75 metres quadrats
de superfície. Afronta: al Nord-Nordest, part amb el límit de l’àrea residencial estratègica i part
amb vialitat del polígon; a l’Est i al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb el límit de l’àrea
residencial estratègica que es correspon amb el límit amb el terme municipal de Cornellà de
Llobregat.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 19
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
19 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 86,70 metres quadrats
de superfície. Afronta: al Nord i a l’Oest, amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est,
amb vialitat del polígon; i al Sud, amb la parcel·la resultant número 5.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 20
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
20 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura trapezoïdal i de 84,25 metres quadrats
de superfície. Afronta: al Nord i a l’Est, amb el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Oest,
amb vialitat del polígon; i al Sud, amb la parcel·la resultant número 8 (EA).
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 21
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema de parcs i jardins urbans, assenyalada amb el número
21 en el plànol de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura irregular i de 20.864,14 metres quadrats
de superfície. Afronta: al Nord, Nordest i Est, amb el límit de l’àrea residencial estratègica; al
Sud, part amb terrenys destinats a sistema ferroviari i part amb el límit de l’àrea residencial
estratègica; i a l’Oest, part amb vialitat del polígon i part amb el límit de l’àrea residencial
estratègica
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema de parcs i jardins (Clau 6).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 22
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la assenyalada amb el número 22 en el plànol de cessions del Projecte de
reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat,
de figura irregular i de 17.890,81 metres quadrats de superfície. Esta destinada a sistema viari i
comprèn la totalitat de carrers i places de l’àmbit de l’esmentada àrea residencial estratègica.
Afronta en tots els seus punts cardinals amb parcel·les del referit àmbit urbanístic.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema viari bàsic (Clau 5).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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PARCEL·LA NÚMERO 23
DESCRIPCIÓ:
“Urbana. Parcel·la destinada a sistema ferroviari, assenyalada amb el número 23 en el plànol
de cessions del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta”, situada al terme municipal
de l’Hospitalet de Llobregat, de figura irregular i de 858 metres quadrats de superfície. Afronta:
al Nord i a l’Est, amb terrenys destinats a sistema de parcs i jardins urbans; i al Sud i a l’Oest,
amb el límit de l’àrea residencial estratègica.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
Sistema ferroviari (Clau 3).
TÍTOL:
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La Remunta” en concepte de
cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa l’article 44.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
CÀRREGUES:
La finca es troba lliure de càrregues i gravamens .
ADJUDICATARI:
S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT NIF: P-0810000-J.
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13.- REALLOTJAMENTS
Com a resultat del requeriment efectuat per aquest Consorci d’acord amb el que estableix el
reglament de reallotjament les persones que a sota s’indiquen han optat per les següents
possibilitats:
A ) reallotjament d’acord amb l’article 22.5 de l’ARE.
B) reallotjament en règim general dins de l’àmbit.
AFECTATS AMB DRET D’US VITALICI DE L’HABITATGE ACTUAL Opció A
1- Finca aportada núm. 15
Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 24
Sr. JUAN CARLOS RAMOS ARANDA
Sra. RAQUEL SUÁREZ BARREIRO
2- Finca aportada núm. 20

NIF: 44185399-F

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 20

Sra. TERESA CASALS CARBONELL
NIF: 46302593-M
SR. FRANCISCO MONFERRER MONFERRER
3- Finca aportada núm. 25

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 10

Sra. ELENA MATEO PEDREÑO
Sr. JOSÉ MARCET COMPTE
4- Finca aportada núm. 32

NIF: 38498030-D
NIF: 38142052-W

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 11

Sr. JOSÉ GASPAR SÁNCHEZ
Sra. ANGELA GALLEGO FRESNO

NIF: 03424381-X
NIF: 22037734-Y

AFECTATS AMB DRET DE REALLOTJAMENT EN HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ
EN RÈGIM DE LLOGUER Opció B
1- Finca aportada núm. 12

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 28

SR. FRANCISCO SÁNCHEZ BELZUCES
2- Finca aportada núm. 14

NIF: 38360650-P

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 24 B

Sra. CRISTINA MARÍA GARCIA RIPOLLÈS
NIF: 46466013-X
Sra. MARÍNA GARCIA RIPOLLÈS
NIF: 46461325-Z
3- Finca aportada núm. 16

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 22

SR. PEDRO GUISADO CASTELL
SR. PEDRO GUISADO NAICES
4- Finca aportada núm. 21

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta

SR. MANUEL DEL ARCO MANJÓN
5- Finca aportada núm. 29

NIF: 29862575-L
NIF: 38434257-S

NIF: 38382419-L

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta
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SR. ANTONIO RIPOLLES GAMBIN
SRA. MONTSERRAT CLOS MIRALLES
6- Finca aportada núm. 34

NIF: 38380971-C
NIF: 36880126-V

Adreça actual: C. Baix, 2

SR. ESTEBAN PORTALES RUEDA
NIF: 44179831-M
SONIA CASAS ARAUJO
NIF: 44188101-H
7- Finca aportada núm. 36

Adreça actual: C. Aviació, 38

SR. FROILAN COSIO ARZE
SR. JESUS DAVID COSIO ARZE

NIE: X5608450-S
Passaport: 4454122

AFECTATS AMB DRET DE REALLOTJAMENT EN HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ
EN RÈGIM DE PROPIETAT Opció B
1- Finca aportada núm. 10

Adreça actual: C. Camí de la Fonteta, 32

Sra. MARIA JOSEFA VÁZQUEZ NIETO
2- Finca aportada núm. 27

Adreça actual: C. Baix, 4

Sra. FUENSANTA GAMBIN VALVERDE
3- Finca aportada núm. 28

NIF: 38.204.821-G

Adreça actual: C. Baix,6

Sra. JOSEFINA GAMBIN VALVERDE
14.

NIF: 38393322-C

NIF: 38.204.820-A

PROPIETARIS AMB DRET A REBRE INDEMNITZACIÓ SUSTITUTORIA .

En l’apartat 6 de la Memòria, que recull l’informe de 22 de febrer de 2011 sobre les al·legacions
presentades s’ha fet esment de les finques aportades que, per no arribar a la superfície mínima
prevista en la normativa vigent, no poden rebre terrenys edificables en la reparcel·lació, sinó
que reben, en virtut d’aquest instrument de gestió, una indemnització substitutòria d’acord amb
el que estableix l’article 126, 5 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010).
Aquest és el cas de 24 finques aportades quin titular o titulars, si són diversos, rebran l’inport en
que ha estat valorada la seva propietat (comprensiu del sòl més els elements existents en el vol
que siguin objecte d’indemnització, com són cases, pous, vegetació i altres), en efectiu un cop
aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació.
Aquestes finques i els imports corresponents, per un o altre concepte, més l’import total venen
recollits amb detall en el Quadre 9
Això no obstant , per una major identificació, s’indica seguidament el llistat de les finques
aportades que estan en aquest supòsit, amb inclusió del núm. de finca aportada en el Projecte
de reparcel·lació, el núm. de finca registral, el titular o titulars de la finca aportada. A
continuació, s’indica també l’import total de la indemnització substitutòria i el coeficient de
participació, en el cas que la propietat no sigui unipersonal.
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RELACIÓ DE PROPIETARIS AMB DRET A REBRE INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA

Finca aportada 4
c/ Lleó núm. 11
Finca registral núm. 6447
Import: 37.086,94€
Titularitat:
FRANCISCO LIÑÁN SERRA

100%

Finca aportada 6
c/ Baix núm. 3
Finca registral núm. 5400
Import: 62.868,81€
Titularitat:
PETRA MAUREL SERRANO

100%

Finca aportada 7
c/ Baix núm. 5
Finca registral núm. 5214/A
Import: 66.197,52€
Titularitat:
M. TERESA BARBENS CONTE

100%

Finca aportada 8
c/ Baix núm. 7
Finca registral núm. 5040
Import: 84.442,67€
Titularitat:
AGUSTÍN MARTÍNEZ MORCILLO
MANUELA SOTO PALACIOS
LUIS GUTIÉRREZ MARINA
ROSARIO BALSERA RABANOS
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DOVAL

16,667%
16,667%
16,667%
16,666%
33,333%

Finca aportada 9
c/ Baix núm. 9
Finca registral núm. 5039
Import: 80.737,11€
Titularitat:
MIGUEL PASCUAL CASTILLO

100%
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Finca aportada 10
c/ Camí de la Fonteta núm. 32
Finca registral núm. 7406/A
Import: 37.652,20€
Titularitat:
EDUARDO GARRIDO ÁLVAREZ i
M.JOSEFA VÁZQUEZ NIETO(ganancials)

100%

Finca aportada 11
c/ Camí de la Fonteta núm. 30
Finca registral núm. 674
Import: 67.139,61€
Titularitat:
SEBASTIAN MORCILLO DELGADO
ANTONIA LÓPEZ (PÉREZ AL REGISTRE) LARIO

50%
50%

Finca aportada 12
c/ Camí de la Fonteta núm. 28
Finca registral núm. 3844/A
Import: 37.715,00€
Titularitat:
JESÚS GUTIÉRREZ RUÍZ

100%

Finca aportada 13
c/ Camí de la Fonteta núm. 26
Finca registral núm. 3739
Import: 46.539,25€
Titularitat:
BENIGNO DESIDERIO RAMÓN

100%

Finca aportada 14
c/ Camí de la Fonteta núm. 24B
Finca registral núm. 4209/A
Import: 86.201,24€
Titularitat:
CRISTINA RIPOLLÉS GAMBÍN

100%
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Finca aportada 15
c/ Camí de la Fonteta núm. 24
Finca registral núm. 4549/A
Import: 63.559,67€
Titularitat:
JUAN CARLOS RAMOS ARANDA

100%

Finca aportada 16
c/ Camí de la Fonteta núm. 22
Finca registral núm. 5154
Import: 64.627,37€
Titularitat:
JUAN CODINA FERRER
JOSEFA CODINA FERRER

75%
25%

Finca aportada 17
c/ Camí de la Fonteta núm. 20T
Finca registral núm. 7407/A
Import: 90.393,54€
Titularitat:
JOAN ANDREU MATA
EDUARDO TRIAS MATA
MONTSERRAT TRIAS MATA
EDUARDO TRIAS MATA
MONTSERRAT TRIAS MATA
Mª TERESA TRIAS MATA
MONTSERRAT BAZACO TRIAS
Mª CARMEN BAZACO TRIAS
MONTSERRAT BAZACO TRIAS
Mª CARMEN BAZACO TRIAS

50%
10%
10%
3,333334%
3,333334%
10%
1,666667%
1,666666%
5%
5%

Finca aportada 18
c/ Camí de la Fonteta núm. 20B
Finca registral núm. 7405/A
Import: 46.152,99€
Titularitat:
EDUARDO TRIAS MATA
MONTSERRAT TRIAS MATA
Mª TERESA TRIAS MATA
EDUARDO TRIAS MATA
MONTSERRAT TRIAS MATA
MONTSERRAT BAZACO TRIAS
Mª CARMEN BAZACO TRIAS
MONTSERRAT BAZACO TRIAS

20%
20%
20%
6,666667%
6,666667%
3,333333%
3,333333%
10%
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Mª CARMEN BAZACO TRIAS

10%

Finca aportada 19
c/ Torrent de Can Nyac núm. 16
Finca registral núm. 5512
Import: 53.473,03€
Titularitat:
JUAN ANDREU MATA

100%

Finca aportada 27
c/ Baix núm. 6
Finca registral núm. 13472/A
Import: 54.484,21€
Titularitat:
FUENSANTA GAMBÍN VALVERDE

100%

Finca aportada 28
c/ Baix núm. 4
Finca registral núm. 4578/A
Import: 51.406,71€
Titularitat:
JOSEFINA GAMBÍN VALVERDE

100%

Finca aportada 29
c/ Camí de la Fonteta núm. 19
Finca registral núm. 4291
Import: 52.066,17€
Titularitat:
FRANCISCO VERNET ARABIA
ANA MARÍA VERNET ARABIA

50%
50%

Finca aportada 35
c/ Aviació núm. 40
Finca registral núm. 857
Import: 97.701,01€
Titularitat:
AGUSTINA MEDINA TORO

100%
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Finca aportada 36
c/ Aviació núm. 38
Finca registral núm. 9669/A
Import: 49.334,11€
Titularitat:
J. D. POVEDANO CABALLERO,
M.J. SÁNCHEZ SATURNINO (ganancials)

100%

Finca aportada 37
c/ Aviació núm. 36
Finca registral núm. 9678/A
Import: 55.134,25€
Titularitat:
FUNDACIÓ BENÈFICA ASSIS

100%

Finca aportada 38
c/ Aviació núm.34
Finca registral núm. 9713
Import: 54.427,68€
Titularitat:
MERCEDES PAU RONCHERA

100%

Finca aportada 39
c/ Aviació núm. 34
Finca registral núm. 8713-N-A
Import: 109.772,33€
Titularitat:
ANTONIO GODALL ANDREU

100%

Finca aportada 40
c/ Aviació núm.32
Finca registral núm. 9714
Import: 96.061,78€
Titularitat:
JOSEFA SEGARRA MESTRES
ASUNCIÓN SEGARRA MESTRES
ROSA ARNAU ABELLO

33,333334%
33,333333%
33,333333%
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15. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL I DETERMINACIÓ DE LES DESPESES
IMPUTABLES ALS PROPIETARIS.
Correspon als propietaris adjudicataris de sòl en el polígon d’actuació, segons s’estableix en
l’article 139 en relació amb els articles 120 i 122 del Text refós de la Llei d’urbanisme, satisfer
les despeses d’urbanització, les corresponents a la redacció de projectes i instruments de
gestió urbanística, les indemnitzacions per supressió de béns i drets i les corresponents al cost
de les obres d’urbanització del polígon d’actuació. Aquestes despeses i conceptes de
pagament s’han obtingut aplicant valors unitaris als diferents conceptes inclosos en el quadre
adjunt i tenint en compte els preus establerts en el Pla director urbanístic de les àrees
residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, en el qual s’hi comptabilitzen els costos
d’urbanització.

DESPESES TOTALS DEL COST D'URBANITZACIÓ
ARE LA REMUNTA A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CONCEPTES
Obra
Enderroc
Obra urbanització bàsica
Despeses companyia
Obra urbanització complementaria

PEC sense IVA

Subtotal PEC sense IVA

CONCEPTES
Indemnitzacions
Subtotal PEC sense IVA
Subtotal obra + indemnitzacions

CONCEPTES
Despeses de gestió
Redacció projectes, direcció d'obra i topografia
Estudis complementaris, llicències impostos i taxes
Gestió
Subtotal PEC sense IVA

TOTAL sense IVA
IVA 18%
TOTAL amb IVA

537.594,87
5.383.322,87
2.193.185,32
5.775.320,73

3,44%
34,42%
14,02%
36,93%

13.889.423,80

88,82%

PEC sense IVA
1.749.149,74

%
11,18%

1.749.149,74

11,18%

15.638.573,54

100,00%

PEC sense IVA

%

755.266,18
261.241,10
781.928,68

4,83%
1,67%
5,00%

1.798.435,96

11,50%

17.437.009,50
3.138.661,71
20.575.671,21
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%

PREVISIÓ DESPESES OBRA DE L'ÀREA RESIDENCIAL LA REMUNTA

OBRA ENDERROCS REMUNTA
CONCEPTE
Obra del projecte d'enderrocs de l'ARE La Remunta

PEC sense IVA
537.594,87
537.594,87

Subtotal PEC sense IVA
OBRA D'URBANITZACIÓ BÀSICA ARE
CONCEPTE
Obra projecte bàsic d'urbanització ÀRE La
Remunta
Enderrocs
Mov. terres
Pavimentació
Xarxa clavegueram
Xarxa aigua potable
Xarxa elèctrica
Xarxa enllumenat públic
Xarxa telecomunicacions
Xarxa telecomunicacions pública
Xarxa gas
Xarxa reg
Semaforització
Senyalització
Medi ambient
Seguretat i salut
Gestió residus
Control de qualitat (1%)

PEC sense IVA
5.383.322,87
199.064,25
675.057,58
1.159.536,11
602.720,76
31.912,22
933.806,28
418.110,32
225.200,74
225.200,74
23.094,64
148.073,50
53.563,59
24.258,07
26.774,28
121.859,51
461.393,65
53.696,64
5.383.322,87

Subtotal PEC sense IVA

DESPESES DE COMPANYIES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS
CONCEPTE
Despeses de companyia

PEC sense IVA
2.193.185,32

Clavegueram, cànon EDAR
FECSA-ENDESSA

384.974,52
1.623.573,43
Antena
1.547.069,00
elèctrica
Legalització
76.504,43
MT

Obra mecànica de Gas Natural
Obra mecànica d'AGBAR
Projecte i direcció d'obra Telefònica

32.750,01
141.887,36
10.000,00
2.193.185,32

Subtotal PEC sense IVA
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OBRA D'URBANITZACIÓ COMPLEMENTARIA ARE LA REMUNTA
CONCEPTE

PEC sense IVA

Obra projecte complementari
d'urbanització ÀRE La Remunta

5.775.320,73

Enjardinament zones verdes (44.979,99m2)
Pavimentació i acabats
Mobiliari i equipament vialitat
(16.928,11m2)
Pas sota ferrocarrils i obres de fabrica
Pantalles acústiques
Instal·lacions pous freàtic i dipòsit
Seguretat i salut (1,5%)
Control de qualitat (1%)

3.373.499,25
338.560,00
150.000,00
900.000,00
572.400,00
300.000,00
84.516,89
56.344,59
5.775.320,73

Subtotal PEC sense IVA
TOTAL PEC SENSE IVA
IVA 18%
TOTAL PEC AMB IVA

13.889.423,80
2.500.096,28
16.389.520,08

PREVISIÓ DESPESES REDACCIÓ PROJECTE, DIRECCIÓ OBRA I TOPOGRAFIA DE
L'ARE REMUNTA
ENDERROCS REMUNTA
CONCEPTE
Redacció del projecte d'enderrocs de l'ARE La Remunta
Direcció d'obra del projecte d'enderrocs de l'ARE La
Remunta
Subtotal PEC sense IVA

PEC sense IVA
12.000,00
16.127,85
28.127,85

PROJECTE I OBRA D'URBANITZACIÓ BÀSICA ARE LA REMUNTA
CONCEPTE
Redacció del projecte ARE La Remunta
Direcció d'obra projecte bàsic d'urbanització ARE La Remunta
Control topogràfic (1%)

PEC sense IVA
165.286,17
161.499,69
53.833,23
380.619,09

Subtotal PEC sense IVA

PROJECTE I OBRA D'URBANITZACIÓ COMPLEMENTARIA ARE LA REMUNTA
CONCEPTE
PEC sense IVA
Redacció del projecte complementari d'urbanització ARE La
115.506,41
Remunta
Direcció d'obra projecte complementari d'urbanització ARE La
173.259,62
Remunta
Control topogràfic
57.753,21
346.519,24

Subtotal PEC sense IVA
TOTAL PEC SENSE IVA
IVA 18%
TOTAL PEC AMB IVA

755.266,18
135.947,91
891.214,09
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El cost total de les despeses de les diferents partides, en la data de redacció d’aquest
Projecte, ha estat calculat d’acord amb els següents criteris:
1.- Indemnitzacions per activitats: quantitats calculades d’acord amb les valoracions
realitzades a l’efecte.
2.- Indemnitzacions per arrendaments/ocupants: quantitats calculades d’acord amb les
valoracions realitzades a l’efecte.
3.- Indemnitzacions pel valor de les construccions: Quantitats calculades en les fitxes i llistats
que formen part del projecte, d’acord amb els criteris exposats a la memòria i la
documentació acreditada.
4.- Cost dels enderrocs: la despesa total per aquest concepte, ha estat inclosa en el contingut
del projecte d’urbanització que forma part del Pla de millora urbana.
5.- Despeses per obres d’urbanització: d’acord amb els pressupostos del projecte.
6.- Despeses de gestió: s’aplica un 11,5% sobre la totalitat dels costos d’urbanització i béns
indemnitzables, xifra que inclou els projectes, direcció d’obres, topografia, estudis
complementaris, taxes, llicències i gestió, per part de l’administració actuant.
En qualsevol cas, aquests imports hauran d’ajustar-se a la realitat final, a través del procés de
liquidació definitiva.
La justa distribució de beneficis i càrregues es materialitza amb l’adjudicació de parcel·les
resultants complementada amb el compte de liquidació provisional, que determina les quotes
d’urbanització corresponents a l’aprofitament adjudicat a cada propietari, modificat per les
indemnitzacions o compensacions en metàl·lic. La liquidació definitiva tindrà lloc quan finalitzi la
urbanització definitiva del polígon d’actuació i, mentrestant, es considerarà el compte de
liquidació provisional quins saldos son plenament exigibles (article 149 del Decret 305/2006, de
18 de juliol).
El compte de liquidació provisional queda especificat en el següent quadre:

TOTAL INDEMNITZACIONS
RELOCALITZACIÓ D'OCUPANTS

50.000,00

VALOR VOLS I EDIFICACIONS

2.606.725,38

INDEMNITZACIÓ ACTIVITAT ANUANI
INDEMNITZACIÓ ACTIVITAT ECOCERAM
INDEMNITZACIÓ ACTIVITAT TALLERS PLA
VALOR TERRENYS ART.126

50.909,82
138.307,23
76.123,80
1.545.175,19

COMPRA RESTA FINCA

7.062,53

TOTAL

4.285.086,90
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QUADRE 8
TITULAR

FINCA
NÚMERO

UNITATS D'APROFITAMENT
%

PARCIAL

%

AGRUPAT

Teresa Casals Carbonell

1a

15,83212%

289,000

0,51459%

Elena Mateo i José Marcet

1a

24,83855%

453,403

Teresa Casals Carbonell

1a

24,57252%

448,547

José Caballero Caballero

1a

17,16751%

DIF. ADJUDICACIÓ

PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS
%

INDEMNITZA.

REPARTIMENT

GESTIÓ

IVA

URBANITZACIÓ

IVA

U.A.

VALOR

0,51459%

126.138,96

22.050,62

9.254,57

1.665,82

71.525,01

12.874,50

0,00

0,00

0,80732%

0,80732%

140.959,76

34.594,56

14.519,21

2.613,46

112.213,46

20.198,42

0,00

0,79868%

0,79868%

48.810,61

34.224,04

14.363,71

2.585,47

111.011,62

19.982,09

0,00

313,376

0,55799%

0,55799%

85.075,52

23.910,51

10.035,16

1.806,33

77.557,91

13.960,42

0,57170%

0,57170%

64.454,50

24.497,98

10.281,72

1.850,71

79.463,45

41.341,86

17.351,03

3.123,19

134.099,51

3,25029%

COMPTE LIQUIDACIÓ
COMPTE

IVA

-23.308,76

14.540,32

0,00

20.367,47

22.811,88

0,00

110.788,76

22.567,56

0,00

0,00

26.428,06

15.766,75

14.303,42

0,00

0,00

49.788,64

16.154,13

24.137,91

0,00

0,00

192.792,41

27.261,10

José Gaspar i Angela Gallego

1a

17,58930%

321,075

Manuel Moyano i Iris Muñoz

1b

16,01027%

541,835

0,96478%

A. Zambrana, M.C Toro, A. Perez, A.Sanchez

1b

35,45671%

1.199,960

2,13663%

2,13663%

161.144,59

91.556,62

38.425,99

6.916,68

296.979,81

53.456,37

0,00

0,00

265.817,84

60.373,05

Mª Rosa Galan Cascales

1b

32,29808%

1.093,062

1,94629%

1,94629%

186.427,51

83.400,38

35.002,85

6.300,51

270.523,62

48.694,25

0,00

0,00

202.499,34

54.994,76

Constancia Lunar Pérez

1b

7,41419%

250,918

0,44678%

0,44678%

51.363,45

19.144,99

8.035,08

1.446,32

62.100,09

11.178,02

0,00

0,00

37.916,71

12.624,33

Alfonso Vázquez i Carmen Bernardez

1b

8,82075%

298,520

0,53154%

0,53154%

113.900,01

22.777,03

9.559,44

1.720,70

73.881,24

13.298,62

0,00

0,00

-7.682,31

15.019,32

Consorci per a la Reforma de la Granvia (1)
Consorci per a la Reforma de la Granvia
(2)
Generalitat de Catalunya (3)

1c

60,92621%

1c

39,07379%

1.994,566

100.351,70

1d

100,00000%

1.745,986

3,10888%

3,10888%

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

2a

100,00000%

2.235,556

3,98060%

3,98060%

Ministerio Defensa Ger.Infraestructura

2b

100,00000%

3.162,321

5,63079%

5,63079%

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4*)

2c

100,00000%

2.889,267

5,14460%

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

2d

100,00000%

2.366,000

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

3a

100,00000%

1.248,108

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

3b

100,00000%

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

3c

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

3d

6,02604%

0,96478%

finca resultant de l'aplicació del article 43 de la llei d'urbanisme
152.184,85

63.871,45

11.496,86

493.638,01

88.854,84

-15,00

-20250,00

653.906,06

3,10888%

133.218,30

55.911,25

10.064,03

432.116,70

77.781,01

15,00

20250,00

641.496,25

87.845,03

3,98060%

170.572,33

71.588,61

12.885,95

553.280,98

99.590,58

0,00

0,00

795.441,92

112.476,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,14460%

10,77539%

461.734,71

193.788,44

34.881,92

1.497.716,75

269.589,01

0,00

0,00

2.153.239,90

304.470,93

4,21287%

4,21287%

4,21287%

180.525,21

75.765,80

13.637,84

585.564,87

105.401,68

0,00

0,00

841.855,87

119.039,52

2,22237%

2,22237%

2,22237%

95.230,35

39.967,85

7.194,21

308.896,19

55.601,31

0,00

0,00

444.094,39

62.795,53

1.144,595

2,03805%

2,03805%

2,03805%

87.332,31

36.653,07

6.597,55

283.277,53

50.989,96

0,00

0,00

407.262,91

57.587,51

100,00000%

1.914,323

3,40862%

3,40862%

3,40862%

146.062,40

61.301,88

11.034,34

473.778,76

85.280,18

0,00

0,00

681.143,04

96.314,52

100,00000%

4.323,520

7,69841%

7,69841%

7,69841%

329.883,47

138.450,94

24.921,17

1.070.034,35

192.606,18

0,00

0,00

1.538.368,76

217.527,35

3,55150%

3,55150%

3,55150%

35.538,25

Plantain Spain, SL (5)

3e

100,00000%

4.886,935

8,70162%

8,70162%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administración del Estado

4a

100,00000%

1.992,630

3,54805%

3,54805%

3,54805%

152.037,13

63.809,45

11.485,70

493.158,86

88.768,59

0,00

0,00

709.005,45

100.254,30

Consorci per a la Reforma de la Granvia

4b

28,57013%

1.000,790

1,78200%

6,23727%

1,78200%

76.360,04

32.048,04

5.768,65

247.687,07

44.583,67

0,00

0,00

356.095,15

50.352,32

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

4b

16,34727%

572,633

1,01962%

1,01962%

43.691,72

18.337,26

3.300,71

141.721,68

25.509,90

203.750,66

28.810,61

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

4b

20,12673%

705,024

1,25536%

1,25536%

53.793,17

22.576,81

4.063,83

174.487,50

31.407,75

250.857,48

35.471,58

Ag. Estatal de Administración Tributaria (8)

4b

34,95587%

1.224,478

2,18029%

8,51132%

364.717,61

153.070,70

27.552,73

1.183.024,94

212.944,49

1.700.813,25

240.497,22

Generalitat de Catalunya

4c

100,00000%

2.727,704

4,85692%

4,85692%

208.123,12

87.348,55

15.722,74

675.083,51

121.515,03

0,00

0,00

970.555,17

137.237,77

Consorci per a la Reforma de la Granvia (1)

4d

100,00000%

Consorci per a la Reforma de la Granvia (1)

4e

100,00000%

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

5

100,00000%

5.762,651

10,26091%

10,26091%

289.933,74

Ag. Estatal de Administración Tributaria

6a

100,00000%

959,704

1,70884%

1,70884%

Consorci per a la Reforma de la Granvia (4)

6b

100,00000%

3.339,561

5,94638%

5,94638%

7

100,00000%

2.159,289

3,84480%

3,84480%

EA

100,00000%

2.595,881

4,62219%

4,62219%

Elysius Europa, S.L. (7)
Ag. Estatal de Administración Tributaria

4,85692%

finca resultant de l'aplicació del article 43 de la llei d'urbanisme
finca resultant de l'aplicació del article 43 de la llei d'urbanisme

(1) Cessió del 15% aprofitament urbanístic
(2) Adquisició Olzina finca 2
(3) Adquisició Amigó i Serra
(4) Adquirida al Ministerio defensa (4*) incorpora despeses urbaització 2b

439.688,85

184.535,87

33.216,46

1.426.207,16

256.717,29

0,00

0,00

1.201.019,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,94638%

254.807,66

106.941,88

19.249,54

826.512,90

148.772,32

0,00

0,00

1.188.262,44

168.021,86

12,54642%

537.625,07

225.639,36

40.615,08

1.743.880,33

313.898,46

0,00

0,00

2.507.144,76

354.513,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,26091%

849.412,68

(5) Dació finca 7 en pagament costos urbanització
(7)Compromis de pagament costos de la finca aportada nº 45
(8) Incorpora els costos d'urbanització de les finques 6a i EA
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QUADRE 9

ALTRES BENS

TITULAR
FINCA APORTADA
NÚM.

SUPERF.

TOTAL

VALOR DEL SÒL
UNITARI

TOTAL

INDEMNITZAB.

INDEMNIT.

Generalitat de Catalunya

1

2732,56

0,00

Manuel Moyano i Iris Muñoz

2

848,00

0,00

Consorci per la reforma de la granvia

3

3121,60

Francisco Liñán Serra

4

118,10

A. Zambrana, M.C Toro, A. Perez, A.Sanchez

5

1.878,00

Petra Maurel Serrano

6

200,20

M. Teresa Barbens Conte

7

35.538,25
314,03
314,03

37.086,94
62.868,81

35.538,25

24.552,85

61.639,79

161.144,59

161.144,59

19.720,21

82.589,02

210,80

314,03

66.197,52

17.718,46

83.915,98

A.Martínez, M.Soto, L.Gutiérrez, R.Balsera i J.A.Fernández
8

268,90

314,03

84.442,67

51.571,20

136.013,87

Miguel Pascual Castillo

9

257,10

314,03

80.737,11

65.415,24

146.152,35

Eduardo Garrido i M.Josefa Vázquez

10

119,90

314,03

37.652,20

98.275,21

135.927,41

Sebastian Morcillo i Antonia Pérez

11

213,80

314,03

67.139,61

38.054,95

105.194,56

Jesús Gutiérrez Ruíz

12

120,10

314,03

37.715,00

19.942,76

57.657,76

Benigno Desiderio Ramon

13

148,20

314,03

46.539,25

17.369,85

63.909,10

Cristina Ripollés Gambín

14

274,50

314,03

86.201,24

50.953,59

137.154,83

Juan Carlos Ramos Aranda

15

202,40

314,03

63.559,67

44.651,30

108.210,97

16

205,80

314,03

64.627,37

25.188,97

89.816,34

J.AndreuE.Trias, M.Trias, T.Trias, M.Bazaco, M.C.Bazaco
17

287,85

314,03

90.393,54

90.393,54

M.Trias, T.Trias, M.Bazaco, M.C.Bazaco

18

146,97

314,03

46.152,99

46.152,99

Juan Andreu Mata
Teresa Casals Carbonell

19

170,28

314,03

53.473,03

20

452,30

126.138,96

126.138,96

Constancia Lunar Pérez

21

392,70

51.363,45

51.363,45

113.900,01

113.900,01

140.959,76

140.959,76

Juan i Josefa Codina Ferrer

Alfonso Vázquez i Carmen Bernardez

22-24

467,20

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

23

1103,40

Elena Mateo i José Marcet

25

709,60

53.473,03

0,00

Teresa Casals Carbonell

26

702,00

48.810,61

48.810,61

Fuensanta Gambín Valverde

27

173,50

314,03

54.484,21

78.003,44

132.487,65

Josefina Gambín Valverde

28

163,70

314,03

51.406,71

77.166,75

128.573,46

314,03

52.066,17

F.J. Vernet Arabia i A.M. Vernet Arabia

29

165,80

José Caballero Caballero

30-31

490,45

José Gaspar i Angela Gallego

45.626,63

97.692,80

85.075,52

85.075,52

32-33

502,50

64.454,50

64.454,50

Mª Rosa Galan Cascales

34

1710,70

186.427,51

186.427,51

Agustina Medina Tolmo

35

311,12

314,03

97.701,01

8.782,59

106.483,60

Juan D. Povedano i M.Jesús Sánchez

36

157,10

314,03

49.334,11

60.505,54

109.839,65

Fundació Benèfica Assis

37

175,57

314,03

55.134,25

Mercedes Pau Ronchera

38

173,32

314,03

54.427,68

54.427,68

Antonio Godall Andreu

39

349,56

314,03

109.772,33

109.772,33

J. Segarra, A. Segarra i R. Arnau
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

40
41

305,90

314,03

96.061,78

96.061,78

55.134,25

896,20

0,00

Ag. Estatal de Administración Tributaria

42

7.481,05

0,00

Administración del Estado

43

3.118,57

0,00

Generalitat de Catalunya

44

4.269,00

0,00

Plantain Spain, SL

45

11.027,71

46,47

45.991,72

Consorci per la reforma de la granvia

0,00
1.545.175,19
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849.412,68

849.412,68

2.606.725,38

4.151.900,57

16.- EFECTES DE LA REPARCEL·LACIÓ, DRETS, OBLIGACIONS I CÀRREGUES DELS
PROPIETARIS.
L’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, d’acord amb el contingut de
l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme, produeix els següents efectes:
-

Cessió de dret al municipi en què s’actua, en ple domini i lliure de càrregues, de tots els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, per la seva incorporació al patrimoni municipal
del sòl o la seva afectació als usos previstos en el pla (article 127.a TRLU).

-

Subrogació, amb plena eficàcia real de les antigues per noves parcel·les. En aquest
moment, les titularitats existents sobre les finques antigues quedaran referides, sense
solució de continuïtat a les correlatives finques resultants en el seu mateix estat i
condicions, sens perjudici de l’extinció dels drets i càrregues que resultin incompatibles
amb el planejament (article 127.c TRLU)

-

Afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i al
pagament de les despeses inherents a la reparcel·lació (article 127.b TRLU).

En aquest sentit, les administracions públiques adjudicatàries de terrenys destinats a la
materialització d’aprofitament urbanístic quedaran subjectes proporcionalment a la quantia
dels seus drets a l’obligació de costejar la urbanització del polígon reparcel·lable i altres
despeses incloses en el Projecte.
A tots els efectes s’entendrà que els saldos de reparcel·lació són deutes líquids i exigibles
entre els interessats i l’administració actuant. En cas d’impagament, si l’administració optés
pel seu cobrament per la via d’apressament, el procediment es dirigirà contra els titulars del
domini i es notificarà a altres que ho siguin d’altres drets inscrits o anotats subjectes a
l’afecció.
D’acord amb la normativa d’aplicació, l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació
serà títol suficient per a la immatriculació de les finques que no estiguin inscrites amb
anterioritat i la rectificació de les seva superfície, llindars o qualsevol altra circumstància
descrita.

17. RECONEIXEMENT DE DRET DE REALLOTJAMENT
El present Projecte de reparcel·lació reconeix el dret de reallotjament a aquelles persones
que han acreditat el compliment dels requisits que determina l’article 120.2 del Text refós de
la Llei d’urbanisme i 219 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Decret 80/2009,
de 19 de juny ,(DOG 5384 de 21 05 2009).
En el àmbit de l’ARE de “La Remunta” es donen dues formes possibles d’actuació en relació
al dret de reallotjament que es concretaran de forma alternativa i que seguidament es
detallen:
A. DRET DE REALLOTJAMENT DERIVAT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
GENERAL.
El dret de reallotjament consisteix en que les persones ocupants legals d’habitatges afectats
per l’execució del planejament, que constitueixen el seu domicili legal i habitual, tenen dret a
ser reallotjades en les condicions de la llei d’urbanisme, la legislació aplicable en matèria de
sòl i el capítol V del Reglament (Decret 80/2009, de 19 de juny , DOG 5384 de 21 05 2009).
El reconeixement del dret de reallotjament és independent de la possibilitat de percebre la
indemnització que correspongui, si s’escau, per l’extinció del drets preexistents. El reallotjar,
tal com està establert en la legislació, no és una prestació gratuïta i per tant aquest pot tenir
180

incidència en la determinació final de la quantitat a indemnitzar que correspongui per
l’extinció dels drets afectats, cosa que es reflectirà en el conveni corresponent.
El dret de reallotjament té el caràcter de dret personal de les persones ocupants legals de
l’habitatge afectat, no és transmissible entre vius ni per causa de mort i normalment es
materialitza amb un habitatge de substitució per cada un dels habitatges originals afectats
per l’actuació.
Condicions i característiques del habitatges de substitució en el cas de l’ARE de la
“La Remunta”:
a)

Pels arrendataris i assimilats, significa el dret a accedir a un pis, de nova construcció,
dins d’una comunitat de propietaris, en el mateix àmbit del l’ARE de “La Remunta”, que
promourà el Consorci en els terrenys que li son propis. Aquest pis, en principi,
s’obtindria en règim de lloguer, sense excloure la possibilitat d’acordar l’accés del titular
a l’habitatge en règim de propietat horitzontal.

b)

La superfície del pis es concretarà en funció del programa familiar de cada una de les
persones ( famílies) afectades, amb una superfície mínima construïda de 70 m2.

c)

Les condicions de construcció, que figuraran en el projecte d’obres, compliran amb tots
els requisits tècnics i legals que actualment preveu la normativa sobre habitatge.

d)

Els pisos s’entregaran en règim de lloguer o bé en règim de propietat segons s’escaigui.
Aquesta i altres circumstancies, com podria ser el cas el pagament o entregues a
compte a càrrec de les indemnitzacions que hagin de rebre com a conseqüència del
Projecte de Reparcel·lació, es pactaran individualment en els corresponents convenis.

e)

Mentre els nous pisos no estiguin construïts i es lliurin als adjudicataris, els afectats
podran continuar ocupant l’actual habitatge habitual, sempre i quan hagin signat el
conveni individualitzat ja que, en el cas de l’ARE de “La Remunta” no es preveuen
reallotjaments temporals en un altre indret.

f)

En el moment de que se’ls comuniqui que tenen el pis de substitució a la seva
disposició amb tots els requisits legals, els afectat disposaran d’un mes per fer el trasllat
al nou immoble, deixant l’actual, que ocuparà fins aquell moment com a precarista
consentit.

Requisits en el cas de l’ARE de la “La Remunta”:
Per tenir dret a reallotjament, els titulars de l’habitatge legal i habitual caldrà que estiguin
empadronats en l’immoble amb anterioritat al dia 9 de novembre de 2010, moment en que
va ser aprovat inicialment el planejament d’aplicació.
B. DRET DE REALLOTJAMENT DERIVAT DE L’ART. 22.5 DE LA NORMATIVA DE
L’ARE
Tal com s’ha indicat en l’apartat 3.7 d’aquesta Memòria, on es recull l’informe de les
al·legacions presentades, i com a conseqüència del que estableix la Normativa de L’ARE en
el seu article 22.5, hi ha titulars de immobles que tenen la seva residència legal i habitual al
nucli de La Fonteta en finques d’interès històric-arquitectònic i que s’han acollit al que
estableix l’esmentat article 22.5 de l’ARE de la Remunta aprovat definitivament, quan
disposa,
Art. 22. 5
“ Amb l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació es produeix la cessió de
dret a l’Ajuntament de les zones verdes qualificades per aquest planejament.
Respecte a les edificacions existents al parc del Camí de la Fonteta o ampliació del
parc de Can Buxeres que es consideri oportuna la seva conservació per raons
181

d’interès arquitectònic o històric, l’Ajuntament podrà establir mitjançant conveni
individualitzar les condicions pel manteniment temporal de l’ús d’habitatge”.
a) Concreció i definició del dret de relocalització temporal de l’ús d’habitatge.
1.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat reconeixerà al titular de l’immoble el dret d’ús
vitalici de la casa, per constituir el habitatge legal i habitual, a partir de l’aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació.

2.

Des de l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, i com a màxim 60 dies des
d’aquella data, els titulars del dret d’ús rebran de l’administració actuant una quantitat
que es correspondrà amb l’import de la indemnització en què hagi estat valorat el seu
habitatge (exclòs el sòl), fixada en el Projecte de reparcel·lació, descomptant però
l’import equivalent al dret d’us vitalici.

3.

L’import del dret d’ús vitalici serà la quantitat que resulta de calcular en funció del
percentatge que els correspon segons l’edat del titular de l’ús (la menor, en el cas de
ser dos), prenent com a base la totalitat de la indemnització per l’habitatge i d’acord amb
les normes de valoració d’usdefruit vitalici contingudes a l’article 101 de la Llei sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, segons la fórmula següent: U=
89-e. On “U” és el percentatge aplicable en concepte d’ús, i “e” és l’edat del titular de
l’ús de l’habitatge.

4.

El dret d’ús consisteixen en poder usar, gaudir i habitar l’immoble de forma vitalícia
destinat a l’habitatge per l’actual titular, en quan a la part construïda, i com a pati o jardí
en quant a la part no edificada. Aquesta part no edificada serà compatible amb el què
s’estableixi a l’avantprojecte d’enjardinament, que s’haurà determinat abans de
l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació i en el moment de fer el conveni
individualitzat.

5.

En cas de matrimonis i/o de doble titularitat d’un immoble, en el moment del traspàs
d’un d’ells, la part d’ús vitalici ha d’acréixer al cònjuge supervivent o a l’altre titular.

6.

Aquest dret no serà transmissible ni intervius, ni mortis causa. Per tant, en el moment
del traspàs de l’últim dels titulars, quedarà extingit automàticament.

7.

Mentre duri el dret d’ús, aquest immoble podrà ser llogat, sempre que es destini a la
mateixa finalitat, és a dir a habitatge, i es comuniqui a l’Ajuntament. Els contractes que
puguin existir entre els titulars del drets d’ús, com a arrendadors, i els arrendataris
s’extingiran automàticament en el moment del traspàs de l’últim titular d’ús.

8.

Estarà totalment prohibit exercir, en aquests habitatges, activitats comercials de tot
tipus, incloses de restauració, industrials o de qualsevol altra mena per la qual sigui
exigible la llicència d’activitats municipals i/o el pagament de impostos locals,
autonòmics o estatals.

9.

Les despeses de manteniment ordinari i extraordinari de la casa, els subministrament de
serveis (xarxes d’aigua, gas, electricitat), les taxes municipals descombraries, guals i
altres que puguin donar-se en un futur, les assegurances preceptives i els impostos
municipals (que s’assimilarà als usufructuaris), aniran a càrrec dels titulars del dret d’ús.
L’Ajuntament, no obstant, assegurarà en tot moment l’existència i funcionament
d’aquestes xarxes bàsiques de subministraments.

10. Amb el Conveni individualitzat s’inclourà l’esquema de la reordenació de l’espai lliure,
avui de la seva propietat, que, en tot cas, anirà a càrrec del Projecte d’urbanització.

182

Requisits en el cas de l’ARE de la “La Remunta”:
S’enten que l’immoble ha de constituïr també l’habitatge legal i habitual de l’interessat amb
anterioritat al dia 9 de novembre de 2010, moment en què va ser aprovat inicialment el
projecte de reparcel·lació.

L'Hospitalet de Llobregat, 6 de setembre de 2011

____________________________________________________________
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