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1. MEMÒRIA. 
 
 
1.1. Objecte. 
 
El present Projecte de Reparcel·lació del PAU-18 de Vilafranca del Penedès, té 
per objecte, d’acord amb l’article 124.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 130 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
la distribució dels beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística 
determinada pel Pla de Millora Urbana vigent, en l’àmbit esmentat, amb les 
següents finalitats: 
  

a. La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues 
de l’ordenació urbanística. 
b. La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les 
exigències del planejament. 
c. La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de 
l’aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant a l’adjudicat a les 
persones propietàries com el que correspon a l’administració actuant d’acord amb 
els deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment. 
d. La cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats 
a sistemes urbanístics, d’acord amb el que estableix el planejament. 
e. La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones 
propietàries i, en el seu cas, de l’administració actuant, així com la seva forma de 
pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les quotes 
d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com les 
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per a 
fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues. 
 
 
1.2.  Bases legals. 
 
El present Projecte de Reparcel·lació es redacta i tramita d’acord amb la 
normativa urbanística vigent, que a continuació es relaciona: 
 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, (en endavant TRLUC). 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, (en endavant RLUC). 
• Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei del sòl, (en endavant TRLS). 
• Real Decreto 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, (en 
endavant RD 1093/97). 
• La demés legislació vigent que li sigui d’aplicació. 
 

Per altra banda, el present Projecte de Reparcel·lació es redacta subjecte a les 
determinacions del planejament urbanístic vigent de Vilafranca del Penedès. 
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1.3.  Planejament vigent a executar i particularitats de l’àmbit. 
 
El planejament vigent al municipi de Vilafranca del Penedès és el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el dia 11 de juny de 2003. Posteriorment, en data 15 
d’octubre de 2003, la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme va donar la seva 
conformitat al Text refós del POUM que va aprovar l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, ordenant-ne la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, que fou el dia 26 de gener de 2004. En posterioritat, l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès va veure la necessitat d’incorporar una sèrie de 
modificacions puntuals corresponents a errades gràfiques i disfuncions, que van 
ser aprovades per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 29 de març de 
2007. 
 
En compliment de les determinacions del POUM de Vilafranca del Penedès es va 
tramitar el Pla de Millora Urbana del PAU-18, que fou aprovat definitivament pel 
Ple de la Corporació el dia 20 de juliol de 2010. L’esmentat acord fou publicat en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5727, de 4 d’octubre de 2010, 
i el text íntegre de la normativa fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 16 de juliol de 2010. 
 
L’article 16 del Pla de Millora Urbana defineix 2 subzones derivades de les 
establertes en el POUM que són: 
 
1. Subzona clau 11.1 (subzona d’intervenció difusa) en la qual s’hi estableixen 
tres subíndex específics, que són: 

a. Subíndex 11.1.1 (sostre per a la construcció d’habitatges de renda lliure. 
b. Subíndex 11.1.2 (sostre per a la construcció d’habitatges amb protecció 

oficial de règim especial i de règim general). 
c. Subíndex 11.1.3 (sostre per a la construcció d’habitatges de renda lliure i 

amb protecció oficial de preu concertat). 
 
2. Subzona clau 11.P.1 (subzona de patis d’illa verd privat). 
 
1. Subzona clau 11.1 (subzona d’intervenció difusa). 
 
1.1. Condicions d’ordenació: 
 
a. El sostre edificable màxim és de 5.169 m2. Les plantes baixes dels edificis 
situats en el front de façana dels carrers Ferran i Pontons no admetran l’ús 
residencial. 
El sostre edificable màxim destinat a usos no residencials serà de 936,75 m2. El 
sostre residencial de nova implantació serà de 4.232,25 m2. 
b. Els usos comercial, educatiu i similars han d’estar localitzats a la planta baixa 
dels edificis. 
c. El nombre màxim d’habitatges és de 52. No obstant, atenent a l’article 154.5 
del POUM la densitat d’habitatges del sostre destinat a l’habitatge en règim de 
protecció previstos en la legislació es podrà incrementar fins a un màxim del 20%, 
sempre que no comporti increment de sostre o edificabilitat assignada. 
d. La densitat d’habitatges establerta per a cadascuna de les modalitats dels 
règims de sòl residencial, d’acord amb els subíndex específics de la clau 11.1 
són: 
1. Subíndex 11.1.1: 1 habitatge / 75,00 m2 de sostre de règim de renda lliure. 
2. Subíndex 11.1.2: 1 habitatge / 70,00 m2 de sostre de règim amb protecció 
oficial. 
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3. Subíndex 11.1.3: 1 habitatge / 80,00 m2 de sostre de règim de renda lliure i 1 
habitatge / 70,00 m2 de sostre de règim amb protecció oficial. 
e. Es reserva per a habitatge de protecció pública amb caràcter general un 20% 
del sostre total que sigui destinat a habitatge (4.232,25 m2), aquest es situarà en 
el sòl amb aprofitament urbanístic amb front al carrer Ferran i serà com a mínim 
de 846,45 m2. Tanmateix es reserva per a la construcció d’habitatges objecte 
d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible un 10% del sostre total que 
sigui destinat a habitatge (4.232,25 m2), aquest es situarà en el sòl amb 
aprofitament urbanístic amb front al carrer Progrés i serà com a mínim de 
(423,225 m2). 
 
1.2. Condicions d’edificació: 
 
a. S’aplica el sistema d’ordenació de l’edificació segons alineació de vial. 
b. L’alçada màxima de l’edificació és de 13,50 m, equivalent a la planta baixa i 
tres plantes pis, i de 5,50 m, equivalent a planta baixa, per a l’edifici confrontat al 
carrer Pontons (plànol núm. 07 del PMU). 
c. S’admet una planta soterrani, adscrita a l’ús d’aparcament. 
d. La profunditat edificable màxima de l’edificació és de 20 m al front del carrer 
Progrés, de 16 m al front del carrer Ferran i de 9 m al front del carrer Pontons 
(plànol núm. 07 del PMU). 
e. L’amplada mínima de façana és de 7,00 m i la superfície mínima de parcel·la 
es fixa en 150,00 m2. 
f. La previsió d’aparcament en els edificis d’habitatges sense cap tipus de 
protecció pública serà d’1,20 places per cada 100,00 m2 d’edificació i en els 
d’habitatges de promoció pública i règim protegit d’1 plaça per cada 100,00 m2 
construïts. 
g. Són d’aplicació, en tot el que no està especificat en aquestes normes, el 
capítol II (Disposicions comunes als sistemes d’ordenació de l’edificació) i el 
capítol III (Sistema d’ordenació d’edificació segons alineació a vial) del POUM. 
 
1.3. Condicions d’ús: 
 
a. L’ús dominant és el d’habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar, excepte en la 
planta baixa de tota l’edificació que es situï al front de façana dels carrers Ferran i 
Pontons en que aquest ús restarà exclòs. 
b. També són usos compatibles els definits amb la numeració 2, (segons els 
criteris establerts a l’art.117 del Pla d’Ordenació Urbanística): 2.Hoteler, 3.Bar o 
restaurant, 4.Comercial, 5.Oficina, 6.Magatzems, 7.1.Magatzems stockage, 
7.2.Materials per la construcció, 7.4.Tallers de reparació i estacions de servei, 
7.6.Obtenció o transformació de béns tots en la 1ª categoria, 7.3.Garatges en la 
2a categoria, 9.Sanitari assistencial, 10.Educatiu, 11.Sociocultural, 12.Religiós, 
13.1.Recreatiu (excepte discoteques), 14.Esportiu, 15.Administratiu i 
16.Abastiment. 
 
2. Subzona clau 11.P.1 (patis d’illa verd privat). 
 
2.1. Condicions d’edificació. 
 
a. Es permet l’edificació en el subsòl d’una planta soterrani, adscrita a l’ús 
d’aparcament, sempre que es vinculi a la planta soterrani de l’edifici al qual està 
adscrit el verd privat i es justifiqui la insuficiència de places d’aparcament. S’haurà 
d’assegurar el tractament del sostre del soterrani corresponent al pati de illa com 
a espai lliure amb possibilitat de ser enjardinat.  
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Finalment, esmentar que l’àmbit presenta dues particularitats. En primer lloc, i 
atenent que la poca entitat del PAU impossibilita la qualificació de zones verdes 
dins el propi àmbit, l’article 14 del Pla de Millora Urbana obliga a efectuar una 
aportació econòmica a favor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès destinada 
a l’adquisició de sòl per zona verda o espai lliure fora de l’àmbit del polígon.  
 
El POUM quantifica l’esmentada aportació econòmica, a data 1 de gener del 
2003, en trenta mil euros (30.000,00 €), quantitat que s’ha d’actualitzar d’acord 
amb l’IPC. La data en la que caldrà actualitzar aquesta aportació econòmica serà 
en la redacció del Projecte de Reparcel·lació, moment en el que es quantificaran 
les despeses d’urbanització atribuïbles als propietaris del polígon. 
 
En segon lloc, i en relació a les obres d’urbanització que s’han d’executar en el 
present àmbit, per part d’Endesa Distribución, empresa encarregada de la 
instal·lació del subministrament elèctric, es requereix per a l’establiment del 
servei la construcció d’un centre de transformació. En aquest sentit, es dóna la 
circumstància que el planejament vigent no contempla la previsió de sòl públic 
destinat a serveis tècnics ni zona verda on poder ubicar el nou centre de 
transformació requerit per l’empresa subministradora en qüestió.  
 
Així les coses i a l’efecte de possibilitar el desenvolupament de l’àmbit, mitjançant 
el present projecte de reparcel·lació s’efectua per part d’un dels propietaris 
inclosos en el sector la cessió de l’aprofitament apropiable, que li correspon per 
aportació de la finca de la seva propietat prèvia compensació econòmica, a favor 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per tal de possibilitar la construcció de 
l’esmentat centre de transformació. 
 
 
1.4.  Descripció de la unitat reparcel·lable. 
 
L’àmbit d’actuació del polígon d’actuació urbanística núm. 18 (antiga UA-29) té 
una superfície total de 2.702,00 m2, si bé, segons recent medició topogràfica, la 
superfície total és de 2.700,25 m2 i comprèn els terrenys de sòl urbà no 
consolidat entre els carrers Progrés, Ferran i  Pontons (vial a urbanitzar i cedir). 
 
La zonificació de l’àmbit que s’executa és la següent: 
 
SÒL PRIVAT                                       2.245,75 m2   (83,17%) 
Residencial / Altres ............................................................. 1.398,75 m2   (51,80%) 
Verd privat ..........................................................................    847,00 m2   (31,37%) 
 
SÒL PÚBLIC                            454,50 m²  (16,83%) 
Sistema viari ........................................................................    454,50 m²  (16,83%) 
 
TOTAL ÀMBIT             2.700,25 m²  (100,00%) 
 
Respecte de l’aprofitament del sector resulta el següent: 
 
TIPOLOGIA SOSTRE HABITATGES 
Habitatge Protegit de règim general 846,45 m² 12 
Habitatge Protegit de preu concertat 423,25 m² 6 
Habitatge Lliure 2.962,55 m² 37 
Comercial i altres 936,75 m² - 
TOTAL 5.169,00 m² 55 
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2. RELACIÓ DE FINQUES APORTADES, PROPIETARIS I INTERESSATS. 
 
2.1. Descripció de les finques aportades 
 
De conformitat amb l’article 146 del RLUC, les circumstàncies de les finques que 
s’aporten a la present reparcel·lació, són les que es descriuen a continuació: 

 
 
FINCA APORTADA NÚM. 1 
 
SUPERFÍCIE: 
 

La superfície resultant segons recent amidament és de 444,8925 m2. Aquesta 
finca s’incorpora totalment a la reparcel·lació del sector. 
 
DADES REGISTRALS: 
 

Registre Tom Llibre Finca Foli Inscripció 
Vilafranca del Penedès 2228 864 5240 60 12a 

 
Superfície segons registre: 444,8925 m2. 
Codi idufir: 08032000670367. 
 
DADES CADASTRALS: 
 

Referència cadastral: 0683701CF9708S0001OF. 
Superfície cadastral: 380,00 m2. 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Caseta en forma de 
barraca o paller sense número, -segons el títol, Solar-, situada al final del carrer 
del Progrés d’aquesta vila, gairebé contigua a la carretera anomenada de Sant 
Martí, -segons el títol, carrer Progrés, número seixanta-dos, de superfície quatre-
cents quaranta-quatre metres quadrats, vuitanta-nou decímetres, vint-i-cinc 
centímetres. Limita segons el Registre: a l’esquerra, amb la senyora Elvira 
Buxedes; a la dreta, amb senyor José Cañas i la senyora Antònia Graells; i a 
l’esquena, amb el camí antic de Sant Martí. Contigu actual: Es va fer constar el 
contigu “esquena” amb la finalitat d’aconseguir una millor identificació de la finca, 
a la inscripció 12a, no procedint a la substitució del que resultava del Registre, al 
no complir els requisits previnguts a l’article 53 de la Llei 13/96, de 30 de 
desembre, sobre Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social, sent el 
següent: carrer Ferran. 
 
TÍTOL: 
 

Pertany en ple domini a EDIFICIACIONS I TREBALLS DE PALETA CANO, SL, 
per compravenda, autoritzada per Notari de Santa Margarida i els Monjos, Sr. 
Santiago Madridejos Fernández, en data 29 d’abril de 2003. 
 
CÀRREGUES: 
 

Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota marginal de data tretze de 
juny de dos mil catorze, per raó de la cancel·lació d’hipoteca que resulta de la 
mateixa. 
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CORRESPONDÈNCIA: 
 

Es correspon quan a la titularitat amb la parcel·la adjudicada núm. 4. 

 
 
FINCA APORTADA NÚM. 2 
 
SUPERFÍCIE:  
 

La superfície resultant segons recent amidament és de 472,17 m2. Aquesta finca 
s’incorpora parcialment a la reparcel·lació del sector amb una aportació de 
292,1700 m2. 
 
DADES REGISTRALS:  
 

Registre Tom Llibre Finca Foli Inscripció 
Vilafranca del Penedès 2197 854 5248 52 13a 

 
Superfície segons registre: 472,17 m2. 
Codi idufir: 08032000437793. 
 
DADES CADASTRALS: 
 

Referència cadastral: 0683702CF9708S0001KF. 
Superfície cadastral: 451,00 m2. 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Casa amb pati al 
darrere, de planta baixa, assenyalada amb el número seixanta-dos, situada al 
carrer Progrés, de Vilafranca del Penedès. De superfície quatre-cents setanta-
dos metres amb disset decímetres quadrats. Limítrof: a l’esquerra, amb honors de 
la senyora Elvira Buxedas; a la dreta, amb José Ventura; i a l’esquena, amb el 
camí antic de Sant Martí Sarroca. 
 
TÍTOL: 
 

Pertany en ple domini a ARITJOLS-80, SL, per compravenda, autoritzada per 
Notari de Barcelona, Sr. Rafael Castelló Alberti, en data 4 de maig de 2007. 
 
CÀRREGUES: 
 

Hipoteca a favor de l’entitat SOCIETAT DE GESTIÓ D’ACTIUS PROCEDENTS 
DE LA REESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA –SAREB-, als següents termes: A) 
RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: A1) Capital: cinc-cents setanta mil euros. 
A2) Interessos ordinaris: 1/ Tipus màxim: onze enters per cent anual, i 2/ 
Anualitats: un any. A3) Interessos de demora: 1/ Tipus màxim: dinou enters per 
cent nominal anual, i 2/ Quantitat: cent vint-i-cinc mil quatre-cents euros. A4) 
Màxim per interessos: Els interessos predits per ambdós conceptes, en qualsevol 
cas, la seva suma màxima garantida en perjudici de tercers no podrà excedir del 
límit previst legalment de cinc anys, calculats sobre l’interès ordinari. A5) Per a 
costes i despeses: quaranta-dos mil setanta euros amb vuitanta-cinc cèntims 
d’euro. B) TERMINI I MANCANÇA: B1) Termini: fins al dia quatre d’octubre de 
dos mil tretze, a partir de la finalització del termini de mancança, i B2) Mancança: 
Fins al dia quatre d’octubre de dos mil tretze, a partir del dia quatre d’abril de dos 
mil dotze. C) DOMICILI: Per a requeriments i notificacions, el de Barcelona, 
Travessera de Les Corts, número seixanta-sis, primer, primera. D) TAXACIÓ: A 
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efectes de subhasta, a la quantitat d’un milió cent un mil nou-cents quaranta-vuit 
euros amb seixanta cèntims d’euro. 
 
Segons resulta del títol d’Hipoteca autoritzada per Notari de Barcelona, Sr. Rafael 
Castello Alberti, en data quatre de maig de 2007, resultant la inscripció 14a de 
dotze de juny de 2007; Modificació d’Hipoteca autoritzada per Notari de 
Barcelona, Sr. Andrés Sexto Carballeiro, en data cinc de juliol de 2010, resultant 
la inscripció 16a de vint-i-tres d’agost de 2010; Modificació d’Hipoteca autoritzada 
per Notari de Barcelona, Sr. Enrique Beltrán Ruiz, en data vint-i-set d’abril de dos 
mil dotze, resultant la inscripció 18a de vint-i-cinc de maig de dos mil dotze; 
Cessió d’Hipoteca autoritzada per Notari d’Esplugues de Llobregat, Sr. José 
Vicente Galdón Garrido, en data tretze de gener de dos mil catorze, resultant la 
inscripció 20a de 20 de gener de 2014. 
 
Hipoteca a favor de SOCIETAT DE GESTIÓ D’ACTIUS PROCEDENTS DE LA 
REESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA –SAREB-, als següents termes: A) 
RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: A1) Capital: setanta-dos mil euros. A2) 
Interessos ordinaris: 1/ Tipus màxim: onze per cent anual; 2/ Anualitats: un any. 
A3/ Interessos de demora: 1/ Tipus: dinou enters per cent anual; 2/ Quantitat: 
vint-i-set mil tres-cents seixanta euros. A4) Màxim per interessos: Els interessos 
predits per ambdós conceptes, en qualsevol cas, la seva suma màxima garantida 
en perjudici de tercers no podrà excedir del límit previst legalment de cinc anys, 
calculats sobre l’interès ordinari, i que en cas de què excedissin es reduiran als 
de demora a l’import excedit. A5) Per a costes i despeses: deu mil cinc-cents 
divuit euros. B) TERMINI I MANCANÇA: B1) Termini: tres anys i onze mesos a 
partir del dia cinc de juliol de dos mil deu, i B2) Mancança: fins al dia cinc 
d’octubre de dos mil tretze, a partir del dia cinc d’abril de dos mil dotze. C) 
QUOTA: Mensual inicial de tres mil cent cinquanta euros amb seixanta-nou 
cèntims. D) DOMICILI DE NOTIFICACIONS: S’assenyala com a domicili per a 
requeriments i notificacions, el de Barcelona, Travessera de les Corts, número 
seixanta-sis, primer, primera. I) TAXACIÓ: A efectes de subhasta, a la quantitat 
d’un milió cent un mil nou-cents quaranta-vuit euros amb seixanta cèntims. F) 
DESPESES D’EXECUCIÓ A LES VENDES EXTRAJUDICIALS: Estan compresos 
els honoraris de l’actuació del Notari i les despeses derivades dels diferents 
tràmits seguits. G) CLÀUSULES DE RESOLUCIÓ: a) Quan el PRESTATARI no 
aboni al seu corresponent venciment qualsevol de les quotes abans ressenyades 
de pagament d’interessos i amortització parcial del capital o, en el seu cas, 
qualsevol de les liquidacions d’interessos que pugui correspondre. b) La 
disminució per qualsevol causa de més de la quarta part del valor de la garantia, 
si tal disminució, en relació amb la taxació pericial que consta a l’escriptura que 
motiva aquest assentament, resulta d’una nova taxació practicada d’acord amb la 
normativa del mercat Hipotecari;  entenent-se expressament per reducció de 
valor en més del vint-i-cinc per cent, l’arrendament del bé hipotecat per una renda 
anual que la seva capitalització al tant per cent resultant d’incrementar en dos 
punts l’interès legal dels diners el dia de formalitzar-se l’arrendament, sigui 
inferior a la total responsabilitat hipotecària, i igualment la percepció de rendes 
anticipades sense expressa autorització de l’entitat creditora. c) En cas de què 
existeixin altres càrregues, anteriors o preferents a la hipoteca, sobre la finca 
hipotecada que no estiguin degudament consignades en l’apartat de càrregues 
de l’escriptura que motiva aquest assentament. d) Si l’escriptura que motiva 
aquest assentament no fos en la seva part necessària inscribible al Registre de la 
Propietat corresponent. i) Si al PRESTATARI se li registra devolució de qualsevol 
xec, pagaré o lletra acceptada al seu càrrec; es promogués contra ell qualsevol 
procediment judicial o extrajudicial que pugui produir l’embargament dels seus 
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béns; o si es produeix algun altre fet de semblant naturalesa que faci presumible 
una variació a la solvència econòmica del PRESTATARI. f) En cas de que pel 
PRESTATARI no s’aboni la prima de l’assegurança contra els danys propis de la 
naturalesa de la finca hipotecada, o incomplís la seva obligació de tenir-la 
assegurada contra danys en Companyia de notòria solvència per quantitat 
equivalent al seu valor pericial. g) En cas de que pel PRESTATARI s’incompleixin 
les obligacions tributàries que de forma periòdica graven la propietat immobiliària 
i determinen un gravamen sobre la finca preferent a la hipoteca. h) Si hi concorre 
alguna de les causes de venciment anticipat establertes a la Llei. i) Si el 
PRESTATARI incompleix qualsevol de les obligacions que contreu en virtut del 
contracte. 
 
Segons resulta del títol d’Hipoteca autoritzada per Notari de Barcelona, Sr. 
Andrés Sexto Carballeiro, en data cinc de juliol de 2010, resultant la inscripció 
17a de vint-i-tres d’agost de dos mil deu; Modificació d’Hipoteca autoritzada per 
Notari de Barcelona, Sr. Enrique Beltrán Ruiz, en data vint-i-set d’abril de dos mil 
dotze, resultant la inscripció 19a de vint-i-cinc de maig de dos mil dotze; Cessió 
d’Hipoteca autoritzada per Notari d’Esplugues de Llobregat, Sr. José Vicente 
Galdón Garrido, en data tretze de gener de 2014, resultant la inscripció 20a de 
data vint de gener de dos mil catorze. 
 
Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vint-i-cinc de maig de 
dos mil dotze, per raó de la inscripció 18a. 
 
Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vint-i-cinc de maig de 
dos mil dotze, per raó de la inscripció 19a. 
 
Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vint de gener de dos 
mil catorze, per raó de la inscripció 20a. 
 
DESCRIPCIÓ FINCA SEGREGADA I APORTADA AL PROJECTE: 
 

Parcel·la de forma quasi rectangular de superfície 292,1700 m2. Limita: al Nord, 
amb C/ Ferran; a l’est, amb finca aportada núm. 3 propietat de la Sra. Maria 
Immaculada Gili Cervera; a l’Oest, amb finca aportada núm. 1, propietat 
d’Edificacions i Treballs de Paleta Cano, SL i al Sud, amb finca matriu de la que 
se segrega, límit del sector. 
 
CORRESPONDÈNCIA: 
 

Es correspon quan a la titularitat amb la parcel·la adjudicada núm. 6. 
 
DESCRIPCIÓ FINCA NO APORTADA AL PROJECTE: 
 

NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Casa amb pati al 
darrera, de planta baixa, assenyalada amb el número seixanta-dos, situada al 
carrer Progrés, de Vilafranca del Penedès. De superfície cent vuitanta metres 
quadrats. Limítrof: a l’esquerra, amb honors de la Senyora Elvira Buxedas; a la 
dreta, amb José Ventura; i a l’esquena, amb la pròpia finca segregada límit del 
sector PAU-18. 
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FINCA APORTADA NÚM. 3 
 
SUPERFÍCIE:  
 

La superfície resultant segons recent amidament és de 438,2381 m2. Aquesta 
finca s’incorpora parcialment a la reparcel·lació del sector amb una aportació de 
168,2381 m2. 
 
DADES REGISTRALS:  
 

Registre Tom Llibre Finca Foli Inscripció 
Vilafranca del Penedès 2228 864 5267 64 8a 

 
Superfície segons registre: 438,2381 m2. 
Codi idufir: 08032000474408. 
 
DADES CADASTRALS: 
 

Referència cadastral: 0683703CF9708S0001RF. 
Superfície cadastral: 447,00 m2. 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Porció de terreny de 
cabuda al front cinquanta pams de llarg en un fons de cent seixanta-vuit pams, i 
al darrere vint-i-cinc pams d’ample en un fons de cent vint-i-cinc pams, per terme 
mitjà, el que fa la superfície d’onze mil cinc-cents vint-i-cinc pams quadrats, 
equivalents a quatre-cents trenta-vuit metres, vint-i-tres decímetres, vuitanta i un 
centímetres quadrats, situada a Vilafranca del Penedès, carrer del Progrés 
número disset, segons el títol número seixanta. Conté un edifici de planta baixa i 
pis integrant una vivenda de superfície en planta baixa de cent quinze metres 
quadrats, dels que quaranta metres quadrats són garatge i en planta pis seixanta 
metres quadrats. La part no edificada es destina a patis. LIMITA: al Sud o front, 
amb el carrer; a l’esquerra sortint, Est, part amb Pedro Vía i part amb la senyora 
Elvira Buxedas Mitjans; a la dreta, sortint, Oest, amb José Sol i al Nord, o darrere 
amb l’antic camí de Sant Martí Sarroca. 
 
TÍTOL: 
 

Pertany en usdefruit a la Sra. MARIA CERVERA SAPERAS per herència 
autoritzada per Notari de Vilafranca del Penedès, Sr. José Mª Milian Ferrer, en 
data 1 d’abril de 1972 respecte d’una meitat indivisa, i per compravenda, 
autoritzada pel mateix Notari, en data 19 de juliol de 1972, respecte de l’altra 
meitat indivisa. Li pertany també en usdefruit l’edificació existent, per Obra Nova, 
autoritzada per Notari de Terrassa, Sr. Juan Francisco Bages Ferrer, en data 26 
d’abril de 1995. 
 
Pertany en nua propietat a la Sra. MARIA INMACULADA GILI CERVERA per 
donació, autoritzada per Notari de Terrassa, Sr. Juan Francisco Bages Ferrer, en 
data 26 d’abril de 1995. 
 
CÀRREGUES: 
 

Afecció de l’impost en virtut de la liquidació caucional per l’Impost de Successions 
de 777,73 euros, a l’extingir-se l’usdefruit, segons nota de data vint-i-un d’abril de 
mil nou-cents noranta-cinc, per raó de la inscripció 8a. 
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Dret d’usdefruit amb caràcter successiu: la titular de la totalitat del dret d’usdefruit 
la senyora Maria Cervera Saperas se’l va reservar amb caràcter successiu a 
favor del seu consort Juan Gili Gabriel, per al cas de que aquest la sobrevisqués. 
 
DESCRIPCIÓ FINCA SEGREGADA I APORTADA AL PROJECTE: 
 

Parcel·la de forma quasi rectangular de superfície 168,2381 m2. Limita: al sud 
amb finca matriu de la que se segrega, límit del sector; a l’Est, amb finca 
aportada número 4, propietat de Penedès-4, SL, i a l’Oest, amb finca aportada 
núm. 2, propietat d’Aritjols-80,SL. 
 
CORRESPONDÈNCIA: 
 

Es correspon quan a la titularitat amb la parcel·la adjudicada núm. 5. 
 
DESCRIPCIÓ FINCA NO APORTADA AL PROJECTE: 
 

NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Porció de terreny amb 
una superfície de dos-cents setanta metres quadrats, situada a Vilafranca del 
Penedès, carrer del Progrés número disset, segons el títol número seixanta. 
Conté un edifici de planta baixa i pis integrant una vivenda de superfície en planta 
baixa de cent quinze metres quadrats, del que quaranta metres quadrats són 
garatge i en planta pis seixanta metres quadrats. La part no edificada es destina a 
pati. LIMITA: al Sud o front, amb el carrer Progrés; a l’esquerra sortint, Est, part 
amb Pedro Vía, part amb la senyora Elvira Buxedas Mitjans; a la dreta, sortint, 
Oest, part amb José Sol i part amb límit del sector, i al Nord, o darrere amb finca 
segregada límit del sector PAU-18. 

 
 
FINCA APORTADA NÚM. 4 
 
SUPERFÍCIE: 
 

La superfície resultant segons recent amidament és de 142,4575 m2. Aquesta 
finca s’incorpora totalment a la reparcel·lació del sector. 
 
DADES REGISTRALS:  
 

Registre Tom Llibre Finca Foli Inscripció 
Vilafranca del Penedès 2228 864 6144 61 5a 

 
Superfície segons registre: 142,4575 m2. 
Codi idufir: 08032000555183. 
 
DADES CADASTRALS: 
 
Referència cadastral: 0883748CF9708S0001OF. 
Superfície cadastral: 142,00 m2. 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Solar o porció de terreny 
circuido de parets, situat a la present vila, amb front a un camí carreter que del 
carrer de Farrán dirigeix a la carretera de La Llacuna; ocupa una extensió de vint-
i-cinc pams, equivalent a quatre metres vuitanta-set centímetres d’ample i cent 
cinquanta pams, equivalents a vint-i-nou metres vint-i-cinc centímetres de llarg, el 
que constitueix la superfície de cent quaranta-dos metres quaranta-cinc 
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decímetres, setanta-cinc centímetres quadrats. LIMÍTROF: al front, Nord, amb 
l’expressat camí continuació del carrer de Farrán; a la dreta sortint, Este, amb 
finca d’aquesta herència; i a l’esquerra, Oest, i a l’esquena, Sud, amb predi de la 
Senyora Elvira Cervera. 
 
TÍTOL: 
 

Pertany en ple domini a PENEDÈS-4, SL, per compravenda, autoritzada per 
Notari de Barcelona, Sr. Rafael Castelló Alberti, en data 30 de desembre de 
2003. 
 
MENCIONS DEL REGISTRE: 
 

PROCEDENT DE LA PRÒPIA FINCA: INCOMPLIMENT REFERÈNCIA 
CADASTRAL: a) Incompliment: Per no haver-se acreditat a la forma preceptiva, 
dins el termini requerit, el número de referència cadastral corresponent a aquesta 
finca, es fa constar l’incompliment de la indicada obligació. –Vid. Articles 38, 42, 
44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de març.- b) Cancel·lació nota d’incompliment: 
l’esmentada nota podrà ser cancel·lada prèvia constància registral de la predita 
referència si a la sol·licitud s’acompanya l’al·ludida documentació. 
 
CÀRREGUES: 
 

EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: dos mil vuitanta-tres euros noranta-cinc cèntims 
d’euro; 2) Per recàrrecs de constrenyiment: quatre-cents setze euros amb 
setanta-vuit cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: tres-cents quaranta-un 
euros i quaranta cèntims d’euro; 4) Per costes: dos-cents euros; 5) Import total: 
tres mil quaranta-dos euros i tretze cèntims d’euro; e) Causa: Per haver-se dictat 
diligència per a garantir el deute contret per la manca de pagament en concepte 
de: Impost sobre béns immobles urbans, exercicis 2011, 2012 i 2013; f) 
Manament: de data nou d’abril de dos mil catorze; g) Diligència: Organisme que 
la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
vint-i-dos de novembre de dos mil tretze; h) Anotació lletra A, de data cinc de 
maig de dos mil catorze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de 
l’anotació. 
 
AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data cinc de maig de 
dos mil catorze, per raó de l’anotació lletra A. 
 
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Expedida certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra A. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data nou d’abril de dos mil catorze, i 
3) Resulta: de nota de data cinc de maig de dos mil catorze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: sis mil nou-cents deu euros i disset cèntims d’euro; 
2) Per recàrrecs de constrenyiment: mil tres-cents vuitanta-dos euros i tres 
cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: cinc-cents quaranta euros i 
cinquanta-sis cèntims d’euro; 4) Per costes: tres-cents dinou euros i trenta-quatre 
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cèntims d’euro; 5) Import total: nou mil cent cinquanta-dos euros i deu cèntims 
d’euro; i) Causa: Per haver-se dictat diligència per a garantir el deute contret per 
la manca de pagament en concepte de: Quotes urbanístiques, exercici 2014; f) 
Manament: de data quinze de maig de dos mil quinze; g) Diligència: Organisme 
que la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
quinze de maig de dos mil quinze; h) Anotació lletra B, de data vuit de juny de dos 
mil quinze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de l’anotació. 
 
AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vuit de juny de dos 
mil quinze, per raó de l’anotació lletra B. 
  
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Estesa certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra B. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data quinze de maig de dos mil 
quinze, i 3) Resulta: de nota de data vuit de juny de dos mil quinze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
CORRESPONDÈNCIA: 
 

Es correspon quan a la titularitat amb les parcel·les adjudicades núm. 2 i 3. 

 
 
FINCA APORTADA NÚM. 5 
 
SUPERFÍCIE:  
 

La superfície resultant segons recent amidament és de 561,0300 m2. Aquesta 
finca s’incorpora totalment a la reparcel·lació del sector. 
 
DADES REGISTRALS:  
 

Registre Tom Llibre Finca Foli Inscripció 
Vilafranca del Penedès 2228 864 25065 62 3a 

 
Superfície segons registre: 561,03 m2. 
Codi idufir: 08032000555176. 
 
DADES CADASTRALS: 
 

Referència cadastral: 0883749CF9708S0001KF. 
Superfície cadastral: 561,00 m2. 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

NATURALESA.- URBANA.- DESCRIPCIÓ DE LA FINCA.- Solar edificable, situat 
a aquesta vila, amb front al carrer Ferran, sense número. Té una superfície de 
cinc-cents seixanta i un metres amb tres decímetres quadrats. LIMITA: front, en 
línia de catorze metres amb quinze centímetres, amb carrer del seu situació; 
dreta entrant, amb finca amb front a un camí carreter que del carrer Ferran 
dirigeix a la carretera de La Llacuna; esquerra, amb finca del senyor Joan 
Pallarés; i fons, amb resta de finca matriu. 
 
TÍTOL: 
 

Pertany en ple domini a PENEDÈS-4, SL, per compravenda, autoritzada per 
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Notari de Barcelona, Sr. Rafael Castelló Alberti, en data 30 de desembre de 
2003. 
 
MENCIONS DEL REGISTRE: 
 

PROCEDENT DE LA PRÒPIA FINCA: INCOMPLIMENT REFERÈNCIA 
CADASTRAL: a) Incompliment: Per no haver-se acreditat a la forma preceptiva, 
dins el termini requerit, el número de referència cadastral corresponent a aquesta 
finca, es fa constar l’incompliment de la indicada obligació. –Vid. Articles 38, 42, 
44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de març.- b) Cancel·lació nota d’incompliment: 
l’esmentada nota podrà ser cancel·lada prèvia constància registral de la predita 
referència si a la sol·licitud s’acompanya l’al·ludida documentació. 
 
CÀRREGUES: 
 

EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: dos mil vuitanta-tres euros noranta-cinc cèntims 
d’euro; 2) Per recàrrecs de constrenyiment: quatre-cents setze euros amb 
setanta-vuit cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: tres-cents quaranta-un 
euros i quaranta cèntims d’euro; 4) Per costes: dos-cents euros; 5) Import total: 
tres mil quaranta-dos euros i tretze cèntims d’euro; e) Causa: Per haver-se dictat 
diligència per a garantir el deute contret per la manca de pagament en concepte 
de: Impost sobre béns immobles urbans, exercicis 2011, 2012 i 2013; f) 
Manament: de data nou d’abril de dos mil catorze; g) Diligència: Organisme que 
la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
vint-i-dos de novembre de dos mil tretze; h) Anotació lletra A, de data cinc de 
maig de dos mil catorze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de 
l’anotació. 
 
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Expedida certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra A. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data nou d’abril de dos mil catorze, i 
3) Resulta: de nota de data cinc de maig de dos mil catorze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data cinc de maig de 
dos mil catorze, per raó de l’anotació lletra A. 
 
EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: sis mil nou-cents deu euros i disset cèntims d’euro; 
2) Per recàrrecs de constrenyiment: mil tres-cents vuitanta-dos euros i tres 
cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: cinc-cents quaranta euros i 
cinquanta-sis cèntims d’euro; 4) Per costes: tres-cents dinou euros i trenta-quatre 
cèntims d’euro; 5) Import total: nou mil cent cinquanta-dos euros i deu cèntims 
d’euro; i) Causa: Per haver-se dictat diligència per a garantir el deute contret per 
la manca de pagament en concepte de: Quotes urbanístiques, exercici 2014; f) 
Manament: de data quinze de maig de dos mil quinze; g) Diligència: Organisme 
que la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
quinze de maig de dos mil quinze; h) Anotació lletra B, de data vuit de juny de dos 
mil quinze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de l’anotació. 
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AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vuit de juny de dos 
mil quinze, per raó de l’anotació lletra B. 
  
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Estesa certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra B. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data quinze de maig de dos mil 
quinze, i 3) Resulta: de nota de data vuit de juny de dos mil quinze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
CORRESPONDÈNCIA: 
 

Es correspon quan a la titularitat amb les parcel·les adjudicades núm. 2 i 3. 

 
 
FINCA APORTADA NÚM. 6 
 
SUPERFÍCIE:  
 

La superfície resultant segons recent amidament és de 3.200,00 m2. Aquesta 
finca s’incorpora parcialment a la reparcel·lació del sector amb una aportació de 
1.091,4619 m2. 
 
DADES REGISTRALS:  
 

Registre Tom Llibre Finca Foli Inscripció 
Vilafranca del Penedès 2228 864 5031 63 11a 

 
Superfície segons registre: 3.200,00 m2. 
Codi idufir: 08032000461842. 
 
DADES CADASTRALS: 
 

Referència cadastral: 0883701CF9708S0001HF. 
Superfície cadastral: 2.847,00 m2. 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

NATURALESA: RÚSTICA, segons títol URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: 
Edifici magatzem de nova planta, amb una porció de terreny al mateix annex, 
situat a aquesta vila, amb front o façana al carrer del Progrés, on està senyalat 
amb el número trenta-sis, i punt denominat abans “Camp de l’Era” i també 
“Adoberia d’en Jané”, d’extensió aproximada tota la finca tres mil dos-cents 
metres quadrats, dins de la que es troba l’indicat edifici, que ocupa un solar de 
quinze metres d’ample per vint de llarg i d’altura nou metres, sent per tant la seva 
superfície de tres-cents metres quadrats, trobant-se la restant superfície 
destinada a cultiu i contenint un dipòsit d’aigua i algunes oliveres. LIMITA: pel 
front, Oest, amb el carrer del Progrés, que és la carretera que condueix a La 
Llacuna; a la dreta, sortint, Nord, amb la casa i alfareria del Sr. Diumenge Via; a 
l’esquerra sortint, Sud, amb predi del Senyor José Alemany, i a l’esquena, Est, 
amb la continuació del carrer Ferran, és a dir el camí carreter antic que dirigeix a 
Torrellas de Foix. 
 
TÍTOL: 
 

Pertany en ple domini a RAPEJUN, SL, per Fusió per absorció autoritzada per 
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Notari de Barcelona, Sr. Modesto Ventura Benages, en data 10 de desembre de 
1997. 
 
CÀRREGUES: 
 

Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
DESCRIPCIÓ FINCA SEGREGADA I APORTADA AL PROJECTE: 
 

Parcel·la de forma irregular de superfície 1.091,4619 m2, conté un edifici 
magatzem de nova planta, que ocupa un solar de quinze metres d’ample per vint 
de llarg i d’alçada nou metres, sent per tant la seva superfície de tres-cents 
metres quadrats. Limita: pel front, Oest, amb el carrer del Progrés, que es la 
carretera que condueix a La Llacuna; a la dreta, sortint, Nord, amb la casa i 
alfareria del Sr. Diumenge Via; a l’esquerra sortint, Sud, amb predi del Senyor 
José Alemany  i part amb finca matriu de la qual se segrega, i a l’esquena, Est, 
amb la continuació del carrer Ferran, és a dir el camí carreter antic que dirigeix a 
Torrellas de Foix. 
 
CORRESPONDÈNCIA: 
 

Es correspon quan a la titularitat amb la parcel·la adjudicada núm. 8.  
 
CESSIÓ APROFITAMENT APROPIABLE: 
 
Rapejun, SL, a fi i efecte de possibilitar la instal·lació del subministrament elèctric 
que es requereix per a l’execució de les obres d’urbanització del sector, cedeix el 
0,1961% de l’aprofitament apropiable que li correspon per aportació de la present 
finca, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a la instal·lació del nou 
centre de transformació.  
 
L’esmentada cessió d’aprofitament apropiable genera una indemnització 
econòmica a favor de Rapejun, SL, per import de 2.705,85 €, iva inclòs, i amb 
càrrec de tots els propietaris que quedarà reflectida en el compte de liquidació 
provisional. Finalment, dita cessió queda materialitzada amb l’adjudicació gratuïta 
a favor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de la parcel·la resultant núm. 7 
destinada a serveis tècnics. 
 
DESCRIPCIÓ FINCA NO APORTADA AL PROJECTE: 
 

NATURALESA: RÚSTICA, segons el títol URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: 
Solar destinat a cultiu i contenint un dipòsit d’aigua i algunes oliveres. Limita: al 
Nord, amb carrer Ferran, a l’Est, amb predi del Sr. José Alemany; a l’Oest, part 
parcel·la resultant núm. 1 límit del sector i part amb parcel·la resultant núm. 7 
límit del sector i al Sud, amb parcel·la resultant núm. 7 límit del sector. 
 
 
2.2. Relació nominal de propietaris i interessats. 
 
En compliment del que disposa l’article 129 del TRLUC i l’article 145 del RLUC, 
s’han considerat com a interessats i titulars de drets les següents persones: 
 
a. Totes les persones propietàries de les finques compreses en l’àmbit sotmès a 

reparcel·lació. 
 
b. Els titulars de drets que puguin resultar afectats per la resolució. 
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c. Les persones titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació que es 
personin en el procediment i acreditin l’esmentada condició. 

 
Els propietaris i interessats en el present Projecte de Reparcel·lació són els que 
es relacionen a continuació: 
 
PROPIETARI NÚM. 1 
EDIFICACIONS I TREBALLS DE PALETA CANO, SL 
CIF B-60627189. 
Adreça Barri La Serra, núm. 1 - 08731 Sant Martí Sarroca. 
Aporta les següents 
finques 

100% de la finca aportada núm. 1. 

 
PROPIETARI NÚM. 2 
ARITJOLS - 80, SL 
CIF B-62352992. 
Adreça Travessera de les Corts, 66, 1r- 1a. – 08028 Barcelona. 
Aporta les següents 
finques 

100% de la finca aportada núm. 2. 

 
PROPIETARI NÚM. 3 
MARIA INMACULADA GILI CERVERA (MARIA CERVERA SAPERAS) 
NIF 38.275.606-H 
Adreça C/ Progrés, núm. 60. - 08720 Vilafranca del Penedès. 
Aporta les següents 
finques 

100% de la finca aportada núm. 3. 

 
PROPIETARI NÚM. 4 
PENEDÈS - 4, SL 
CIF B-62124284. 
Adreça Travessera de les Corts, 66, 1r- 1a. – 08028 Barcelona. 
Aporta les següents 
finques 

100% de la finca aportada núm. 4. 
100% de la finca aportada núm. 5. 

 
PROPIETARI NÚM. 5 
RAPEJUN, SL 
CIF A-08604886. 
Adreça C/ Pau Claris, 97, 4t – 1a. - 08009 Barcelona. 
Aporta les següents 
finques 

100% de la finca aportada núm. 6. 

 
INTERESSAT 
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA –SAREB- 
Adreça Paseo de la Castellana, 89, 8ª planta. - 28046 Madrid. 
Dret afectat Dues hipoteques sobre la finca registral núm. 5248 

inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del 
Penedès al tom 2197, llibre 854, foli 52 (Finca aportada 
núm. 2). 
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INTERESSAT 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
Adreça C/ Cort, 14. - 08720 Vilafranca del Penedès. 
Dret afectat Dos embargaments sobre la finca registral núm. 6144 

inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del 
Penedès al tom 2228, llibre 864, foli 61 (Finca aportada 
núm. 4) i sobre la finca registral núm. 25065 inscrita en 
el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès al 
tom 2228, llibre864, foli 62 (Finca aportada núm. 5). 

 
INTERESSAT 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
Adreça C/ Cort, 14. – 08720 Vilafranca del Penedès. 
Dret afectat Administració urbanística actuant. 

 
 
3. DEFINICIÓ I VALORACIÓ DELS DRETS APORTATS. 
 
En aquest sentit, l’article 131. 1 del RLUC estableix que la data de referència de 
les valoracions contingudes en el Projecte de Reparcel·lació és la de la seva 
aprovació inicial, i s’han d’actualitzar en l’aprovació definitiva tenint en compte 
l’interès legal del diner, si han transcorregut més de sis mesos des de l’aprovació 
inicial del mateix.  
 
Per altra banda, els drets dels propietaris de les finques incloses dins de la 
reparcel·lació són proporcionals a la superfície de terreny aportat, d’acord amb 
l’article 133.1 del RLUC. En aquest sentit, el percentatge de participació inicial de 
cadascun dels propietaris queda definit de la següent manera: 
 

PROPIETARI SUPERFÍCIE PARTICIPACIÓ 
Edificacions i Treballs de Paleta Cano, SL 444,8925 m² 16,4760 % 
Aritjols – 80, SL 292,1700 m² 10,8201 % 
Maria Immaculada Gili Cervera  
(Maria Cervera Saperas) 

168,2381 m² 6,2304 % 

Penedès – 4, SL 703,4875 m² 26,0527 % 
Rapejun, SL 1.091,4619 m² 40,4208 % 
TOTAL 2.700,25 m² 100,0000 % 
 
Tanmateix, l’article 10.1 del Pla de Millora Urbana del PAU- 18, estableix que el 
10% de l’aprofitament urbanístic del sector s’assignarà a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, lliure de càrregues d’urbanització, pel que el percentatge 
de participació final de cadascun dels propietaris queda definit de la següent 
manera: 
 

PROPIETARI . DRETS* 
Edificacions i Treballs de Paleta Cano, SL 14,8284 % 
Aritjols – 80, SL 9,7381 % 
Maria Immaculada Gili Cervera (Maria Cervera Saperas) 5,6074 % 
Penedès – 4, SL 23,4474 % 
Rapejun, SL  (36,1826 + 0,1961)  36,3787 % 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 10,0000 % 
TOTAL 100,0000 % 
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Els percentatges de participació de cada propietari són els que han quedat 
detallats en el quadre anterior. No obstant, tal i com s’ha especificat anteriorment 
en la relació de finques aportades i per tal de possibilitar la instal·lació del 
subministrament elèctric que es requereix per a l’execució de les obres 
d’urbanització del sector, Rapejun, SL, cedeix el 0,1961% de l’aprofitament 
apropiable que li correspon, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a la 
instal·lació del nou centre de transformació, essent la seva participació final de 
36,1826%, tal i com quedarà reflectit en el compte de liquidació provisional. 
 
L’esmentada cessió d’aprofitament apropiable genera una indemnització 
econòmica a favor de Rapejun, SL, per import de 2.705,85 €, iva inclòs, i amb 
càrrec de tots els propietaris, finalment, dita cessió queda materialitzada amb 
l’adjudicació gratuïta a favor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de la 
parcel·la resultant núm. 7 destinada a serveis tècnics. 

 
 
4. CRITERIS DE VALORACIÓ, ADJUDICACIÓ I DEFINICIÓ DE LES 

PARCEL·LES RESULTANTS. 
 
 
4.1. Criteris de valoració de les parcel·les resultants. 
 
La valoració de les parcel·les resultants s’ha efectuat amb criteris objectius i 
generals per a tot el sector i en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel 
planejament, d’acord amb els articles 126.1 b) i 37 de la TRLUC i 36 i 140 del 
RLUC, i es troba detallada en el document núm. 4 .- Estudi del valor unitari de 
repercussió del sòl del PAU-18 i proposta de reparcel·lació, adjuntat a l’annex del 
present document, en el qual es determina el preu unitari del m²/st. ponderat en 
315,00 € i del que en resulta: 
 

Subzones Sostre 
(m²) 

Ponderació 
Sostre 

Ponderat  
(m²) 

Valor  
(€) 

(315,00 €) 
VPO general 846,45 m² 0,375 317,42 m² 99.987,30 € 
VPO concertat 423,25 m² 0,950 402,09 m² 126.658,35 € 
Habitatge lliure 2.962,55 m² 1,000 2.962,55 m² 933.203,25 € 
Comercial o altres 936,75 m² 0,655 613,57 m² 193.274,55 € 
Verd privat. Subsòl 847,00 m² 0,100 84,70 m² 26.680,50 € 
 5.169,00 m²   4.380,33 m²  1.379.803,95 € 
 
El valor total de la unitat de gestió és de 1.379.803,95 €, sent el valor de cada 
parcel·la resultant el que es detalla a continuació: 
 

PARCEL·LA 
SUPERFÍCIE 

 (m²) 

SOSTRE 
PONDERAT 

(m²) 

VALOR 
 (€)                  

(315,00 €) 
P1 190,15 256,14         80.684,10 €  
P2 191,00 255,99         80.636,85 €  
P3 304,00 712,96       224.582,40 €  
P4 265,00 623,74       196.478,10 €  
P5 170,00 251,63         79.263,45 €  
P6 215,48 400,94       126.296,10 €  
P7 13,12 8,59 2.705,85 € 
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P8 897,00 1.870,34       589.157,10 €  
VIARI 454,50 0                     --   €  

TOTAL 2.700,25 4.380,33    1.379.803,95 €  
 
 
4.2. Criteris d’adjudicació de les parcel·les resultants. 
 
Els criteris bàsics d’adjudicació són els que s’estableixen en els articles 126 i 139 
del TRLUC i en els 138 i 139 del RLUC. En aquest sentit, els criteris d’adjudicació 
de les parcel·les resultants que s’han seguit en la present reparcel·lació són els 
següents: 
 
1. Tenint en compte l’obligació de respectar la parcel·la mínima edificable i la 
tipologia edificatòria prevista en el sector, els drets adjudicats són proporcionals, 
amb caràcter general, als drets aportats. 
 
2. Les parcel·les adjudicades s’ubiquen en el mateix lloc o en el més proper 
possible que les finques aportades, a excepció de la finca aportada núm. 1 donat 
que es troba afectada per sistema viari. 
 
3. S’ha prioritzat l’adjudicació de parcel·les resultants independents a 
l’adjudicació en indivís. 
 
 
4.3. Descripció de les parcel·les resultants adjudicades. 
 
Les parcel·les resultants són les reflectides en el quadre final d’aquest apartat,  
en plànol número 6 d’aquest Projecte de Reparcel·lació i a la fitxa individualitzada 
que consta en l’annex del present document, tenint cadascuna la descripció 
següent: 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 1 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 1, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura irregular. Té una superfície de 190,15 m2 amb un aprofitament 
sobre rasant de 564,60 m2 de sostre i 49,00 m2 de verd privat. Limita al Nord, en 
línia de 0,94 m i 10,33 m, amb el carrer Ferran; a l’Est, en línia de 23,55 m. i 2,71 
m, amb la finca del carrer Ferran núm. 67-69-71; al Sud, part, en línia de 3,81 m, 
amb la finca del carrer Progrés, núm. 48-50 i part, en línia de 0,96 m, amb la finca 
del carrer Progrés, núm. 52-54 i a l’Oest, en línia de 26,02 m, amb la parcel·la 
resultant núm. 2. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges amb protecció oficial de règim especial i de règim 
general, Clau 11.1.2 i subzona de patis d’illa verd privat, Clau 11.P.1.   
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Condicions d’edificació  
 

-  Sostre màxim en planta baixa amb exclusió de l’ús d’habitatge: 141,15 m2. 
- Sostre màxim en plantes pis destinat a habitatges amb protecció oficial de règim 

especial i de règim general: 423,45 m2. 
-  Nombre màxim d’habitatges amb protecció oficial: 6 ut. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a la cessió gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
   
CÀRREGUES: 
 

Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 5,8475 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
 
ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Afecta al pagament de 0,00 €, 
iva inclòs, en concepte de compte de liquidació provisional. 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 2 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 2, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura quasi rectangular. Té una superfície de 191,00 m2 amb un 
aprofitament sobre rasant de 564,00 m2 de sostre i 50,00 m2 de verd privat. Limita 
al Nord, en línia de 7,52 m i 3,49 m, amb el carrer Ferran; a l’Est, en línia de 
26,02 m, amb la parcel·la resultant núm. 1; al Sud, en línia de 3,96 m, amb la 
finca del carrer Progrés núm. 52-54 i a l’Oest, en línia de 25,37 m, amb la 
parcel·la resultant núm. 3. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges amb protecció oficial de règim especial i de règim 
general, Clau 11.1.2 i subzona de patis d’illa verd privat, Clau 11.P.1. 
   
Condicions d’edificació  
 

-  Sostre màxim en planta baixa amb exclusió de l’ús d’habitatge: 141,00 m2. 
- Sostre màxim en plantes pis destinat a habitatges amb protecció oficial de règim 

especial i de règim general: 423,00 m2. 
-  Nombre màxim d’habitatges amb protecció oficial: 6 ut. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a l’aportació de les finques descrites amb els números 4 i 5. 
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MENCIONS DEL REGISTRE: 
 

PROCEDENT DE LA PRÒPIA FINCA: INCOMPLIMENT REFERÈNCIA 
CADASTRAL: a) Incompliment: Per no haver-se acreditat a la forma preceptiva, 
dins el termini requerit, el número de referència cadastral corresponent a aquesta 
finca, es fa constar l’incompliment de la indicada obligació. –Vid. Articles 38, 42, 
44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de març.- b) Cancel·lació nota d’incompliment: 
l’esmentada nota podrà ser cancel·lada prèvia constància registral de la predita 
referència si a la sol·licitud s’acompanya l’al·ludida documentació. 
 
CÀRREGUES: 
 

EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: dos mil vuitanta-tres euros noranta-cinc cèntims 
d’euro; 2) Per recàrrecs de constrenyiment: quatre-cents setze euros amb 
setanta-vuit cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: tres-cents quaranta-un 
euros i quaranta cèntims d’euro; 4) Per costes: dos-cents euros; 5) Import total: 
tres mil quaranta-dos euros i tretze cèntims d’euro; e) Causa: Per haver-se dictat 
diligència per a garantir el deute contret per la manca de pagament en concepte 
de: Impost sobre béns immobles urbans, exercicis 2011, 2012 i 2013; f) 
Manament: de data nou d’abril de dos mil catorze; g) Diligència: Organisme que 
la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
vint-i-dos de novembre de dos mil tretze; h) Anotació lletra A, de data cinc de 
maig de dos mil catorze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de 
l’anotació. 
 
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Expedida certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra A. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data nou d’abril de dos mil catorze, i 
3) Resulta: de nota de data cinc de maig de dos mil catorze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data cinc de maig de 
dos mil catorze, per raó de l’anotació lletra A. 
 
EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: sis mil nou-cents deu euros i disset cèntims d’euro; 
2) Per recàrrecs de constrenyiment: mil tres-cents vuitanta-dos euros i tres 
cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: cinc-cents quaranta euros i 
cinquanta-sis cèntims d’euro; 4) Per costes: tres-cents dinou euros i trenta-quatre 
cèntims d’euro; 5) Import total: nou mil cent cinquanta-dos euros i deu cèntims 
d’euro; i) Causa: Per haver-se dictat diligència per a garantir el deute contret per 
la manca de pagament en concepte de: Quotes urbanístiques, exercici 2014; f) 
Manament: de data quinze de maig de dos mil quinze; g) Diligència: Organisme 
que la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
quinze de maig de dos mil quinze; h) Anotació lletra B, de data vuit de juny de dos 
mil quinze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de l’anotació. 
 
AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vuit de juny de dos 
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mil quinze, per raó de l’anotació lletra B. 
  
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Estesa certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra B. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data quinze de maig de dos mil 
quinze, i 3) Resulta: de nota de data vuit de juny de dos mil quinze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 5,8441 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
 
ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany a Penedès-4, SL. Afecta al pagament de 20.856,68 €, iva inclòs, en 
concepte de compte de liquidació provisional. 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 3 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 3, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura rectangular. Té una superfície de 304,00 m2 amb un 
aprofitament sobre rasant de 768,00 m2 de sostre i 112,00 m2 de verd privat. 
Limita al Nord, en línia de 12,00 m, amb el carrer Ferran; a l’Est, en línia de 25,37 
m, amb la parcel·la resultant núm. 2; al Sud, en línia de 12,00 m, amb la finca del 
carrer Progrés núm. 56 i a l’Oest, en línia de 25,27 m, amb la parcel·la resultant 
núm. 4. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
 

Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges de renda lliure, Clau 11.1.1 i subzona de patis d’illa 
verd privat, Clau 11.P.1.   
Condicions d’edificació  
 

- Sostre màxim en planta baixa amb exclusió de l’ús d’habitatge: 192,00 m2. 
- Sostre màxim en plantes pis destinat a habitatges de renda lliure: 576,00 m2. 
- Nombre màxim d’habitatges de renda lliure: 8 ut. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a l’aportació de les finques descrites amb els números 4 i 5. 
   
MENCIONS DEL REGISTRE: 
 

PROCEDENT DE LA PRÒPIA FINCA: INCOMPLIMENT REFERÈNCIA 
CADASTRAL: a) Incompliment: Per no haver-se acreditat a la forma preceptiva, 
dins el termini requerit, el número de referència cadastral corresponent a aquesta 
finca, es fa constar l’incompliment de la indicada obligació. –Vid. Articles 38, 42, 
44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de març.- b) Cancel·lació nota d’incompliment: 
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l’esmentada nota podrà ser cancel·lada prèvia constància registral de la predita 
referència si a la sol·licitud s’acompanya l’al·ludida documentació. 
 
CÀRREGUES: 
 

EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: dos mil vuitanta-tres euros noranta-cinc cèntims 
d’euro; 2) Per recàrrecs de constrenyiment: quatre-cents setze euros amb 
setanta-vuit cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: tres-cents quaranta-un 
euros i quaranta cèntims d’euro; 4) Per costes: dos-cents euros; 5) Import total: 
tres mil quaranta-dos euros i tretze cèntims d’euro; e) Causa: Per haver-se dictat 
diligència per a garantir el deute contret per la manca de pagament en concepte 
de: Impost sobre béns immobles urbans, exercicis 2011, 2012 i 2013; f) 
Manament: de data nou d’abril de dos mil catorze; g) Diligència: Organisme que 
la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
vint-i-dos de novembre de dos mil tretze; h) Anotació lletra A, de data cinc de 
maig de dos mil catorze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de 
l’anotació. 
 
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Expedida certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra A. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data nou d’abril de dos mil catorze, i 
3) Resulta: de nota de data cinc de maig de dos mil catorze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data cinc de maig de 
dos mil catorze, per raó de l’anotació lletra A. 
 
EMBARGAMENT: a) Sobre la totalitat de la finca; b) Demandant: AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS; c) Demandat: PENEDÈS-4, SL; Quantitats 
reclamades: 1) Per principal: sis mil nou-cents deu euros i disset cèntims d’euro; 
2) Per recàrrecs de constrenyiment: mil tres-cents vuitanta-dos euros i tres 
cèntims d’euro; 3) Per interessos de demora: cinc-cents quaranta euros i 
cinquanta-sis cèntims d’euro; 4) Per costes: tres-cents dinou euros i trenta-quatre 
cèntims d’euro; 5) Import total: nou mil cent cinquanta-dos euros i deu cèntims 
d’euro; i) Causa: Per haver-se dictat diligència per a garantir el deute contret per 
la manca de pagament en concepte de: Quotes urbanístiques, exercici 2014; f) 
Manament: de data quinze de maig de dos mil quinze; g) Diligència: Organisme 
que la va dictar i data: g1) per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, Unitat de l’Alt Penedès, Oficina de Vilafranca del Penedès; g2) data: 
quinze de maig de dos mil quinze; h) Anotació lletra B, de data vuit de juny de dos 
mil quinze; i) Termini: quatre anys a comptar des de la data de l’anotació. 
 
AFECCIÓ de l’Impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-
se per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vuit de juny de dos 
mil quinze, per raó de l’anotació lletra B. 
  
Procediment execució. Certificació: 1) Causa: Estesa certificació per raó de 
l’anotació d’embargament lletra B. 2) Manament: a) Emès per la Unitat de l’Alt 
Penedès, de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Oficina de Vilafranca del Penedès, i b) amb data quinze de maig de dos mil 
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quinze, i 3) Resulta: de nota de data vuit de juny de dos mil quinze, al marge de 
l’esmentada anotació. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 16,2764 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
 
ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany a Penedès-4, SL. Afecta al pagament de 58.088,11 €, iva inclòs, en 
concepte de compte de liquidació provisional. 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 4 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 4, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura rectangular. Té una superfície de 265,00 m2 amb un 
aprofitament sobre rasant de 672,00 m2 de sostre i 97,00 m2 de verd privat. Limita 
al Nord, en línia de 10,50 m, amb el carrer Ferran; a l’Est, en línia de 25,27 m, 
amb la parcel·la resultant núm. 3; al Sud, en línia de 10,50 m, amb la finca del 
carrer Progrés núm. 58 i a l’Oest, en línia de 25,18 m, amb la parcel·la resultant 
núm. 5. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
 

Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges de renda lliure, Clau 11.1.1 i subzona de patis d’illa 
verd privat, Clau 11.P.1.   
 
Condicions d’edificació  
 

- Sostre màxim en planta baixa amb exclusió de l’ús d’habitatge: 168,00 m2. 
- Sostre màxim en plantes pis destinat a habitatges de renda lliure: 504,00 m2. 
- Nombre màxim d’habitatges de renda lliure: 7 ut. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a l’aportació de la finca descrita amb el número 1. 
 
CÀRREGUES: 
 

Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota marginal de data tretze de 
juny de dos mil catorze, per raó de la cancel·lació d’hipoteca que resulta de la 
mateixa. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 14,2396 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
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ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany a Edificacions i treballs de paleta Cano, SL. Afecta al pagament de 
54.104,85 € iva inclòs, en concepte de compte de liquidació provisional. 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 5 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 5, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura irregular. Té una superfície de 170,00 m2 amb un aprofitament 
sobre rasant de 264,00 m2 de sostre i 103,00 m2 de verd privat. Limita al Nord, en 
línia de 5,35 m, amb el carrer Ferran; a l’Est, en línia de 25,18 m, amb la parcel·la 
resultant núm. 4; al Sud, en línia de 0,96 m, amb la finca del carrer Progrés núm. 
54; a l’Oest, en línia de 8,28 m, amb la parcel·la resultant núm. 6; al sud-est, en 
línia de 2,07 m, amb la finca del carrer Progrés núm. 54 i, en línia de 2,93 m, amb 
la finca del carrer Progrés núm. 58; a sud-oest, en línia de 9,97 m, amb la finca 
del carrer Progrés núm. 60 i, en línia de 3,90 m, amb la parcel·la resultant núm. 6 
i al nord-oest, en línia de 13,95 m, amb la parcel·la resultant núm. 6 i, en línia de 
1,65 m, amb el carrer Pontons. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
 

Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges de renda lliure, Clau 11.1.1 i subzona de patis d’illa 
verd privat, Clau 11.P.1.   
 
Condicions d’edificació  
 

- Sostre màxim en planta baixa amb exclusió de l’ús d’habitatge: 66,00 m2. 
- Sostre màxim en plantes pis destinat a habitatges de renda lliure: 198,00 m2. 
- Nombre màxim d’habitatges de renda lliure: 2 ut. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a l’aportació de la finca descrita amb el número 3. 
 
CÀRREGUES: 
 

Afecció de l’impost en virtut de la liquidació caucional per l’Impost de Successions 
de 777,73 euros, a l’extingir-se l’ús de fruit, segons nota de data vint-i-un d’abril 
de mil nou-cents noranta-cinc, per raó de la inscripció 8a. 
 
Dret d’usdefruit amb caràcter successiu: la titular de la totalitat del dret d’usdefruit 
la Sra. Maria Cervera Saperas se’l va reservar amb caràcter successiu a favor del 
seu consort Juan Gili Gabriel, per al cas de que aquest la sobrevisqués. Resulta 
de la inscripció 8a. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 5,7445 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
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ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany la nua propietat a la Sra. Immaculada Gili Cervera i l’ús de fruit a la Sra. 
Maria Cervera Saperas. Afecta al pagament de 26.467,03 €, iva inclòs, en 
concepte de compte de liquidació provisional. 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 6 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 6, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura quasi rectangular. Té una superfície de 215,48 m2 amb un 
aprofitament sobre rasant de 475,28 m2 de sostre. Limita al nord-est, en línia de 
3,90 m, amb la parcel·la resultant núm. 5; a l’Est, en línia de 8,28 m, amb la 
parcel·la resultant núm. 5; al sud-est, en línia de 13,95 m, amb la parcel·la 
resultant núm. 5 i, en línia de 6,95 m, amb la finca del carrer Progrés núm. 60; al 
sud-oest, en línia de 5,80 m, amb la finca del carrer Progrés núm. 62 i en línia de 
3,20 m, amb la parcel·la resultant núm. 7; i a nord-oest, en línia de 23,25 m, amb 
el carrer Pontons i en línia de 4,10 m, amb la parcel·la resultant núm. 7. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
 

Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges de renda lliure, Clau 11.1.1.     
 
Condicions d’ordenació  
 

- Sostre màxim en planta baixa amb exclusió de l’ús d’habitatge: 215,48 m2. 
- Sostre màxim en plantes pis destinat a habitatges de renda lliure: 259,80 m2. 
- Nombre màxim d’habitatges de renda lliure: 3 ut. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a l’aportació de la finca descrita amb el número 2. 
 
CÀRREGUES: 
 

Hipoteca a favor de l’entitat SOCIETAT DE GESTIÓ D’ACTIUS PROCEDENTS 
DE LA REESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA –SAREB-, als següents termes: A) 
RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: A1) Capital: cinc-cents setanta mil euros. 
A2) Interessos ordinaris: 1/ Tipus màxim: onze enters per cent anual, i 2/ 
Anualitats: un any. A3) Interessos de demora: 1/ Tipus màxim: dinou enters per 
cent nominal anual, i 2/ Quantitat: cent vint-i-cinc mil quatre-cents euros. A4) 
Màxim per interessos: Els interessos predits per ambdós conceptes, en qualsevol 
cas, la seva suma màxima garantida en perjudici de tercers no podrà excedir del 
límit previst legalment de cinc anys, calculats sobre l’interès ordinari. A5) Per a 
costes i despeses: quaranta-dos mil setanta euros amb vuitanta-cinc cèntims 
d’euro. B) TERMINI I MANCANÇA: B1) Termini: fins al dia quatre d’octubre de 
dos mil tretze, a partir de la finalització del termini de mancança, i B2) Mancança: 
Fins al dia quatre d’octubre de dos mil tretze, a partir del dia quatre d’abril de dos 
mil dotze. C) DOMICILI: Per a requeriments i notificacions, el de Barcelona, 
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Travessera de Les Corts, número seixanta-sis, primer, primera. D) TAXACIÓ: A 
efectes de subhasta, a la quantitat d’un milió cent un mil nou-cents quaranta-vuit 
euros amb seixanta cèntims d’euro. 
 
Segons resulta del títol d’Hipoteca autoritzada per Notari de Barcelona, Sr. Rafael 
Castello Alberti, en data quatre de maig de 2007, resultant la inscripció 14a de 
dotze de juny de 2007; Modificació d’Hipoteca autoritzada per Notari de 
Barcelona, Sr. Andrés Sexto Carballeiro, en data cinc de juliol de 2010, resultant 
la inscripció 16a de vint-i-tres d’agost de 2010; Modificació d’Hipoteca autoritzada 
per Notari de Barcelona, Sr. Enrique Beltrán Ruiz, en data vint-i-set d’abril de dos 
mil dotze, resultant la inscripció 18a de vint-i-cinc de maig de dos mil dotze; 
Cessió d’Hipoteca autoritzada per Notari d’Esplugues de Llobregat, Sr. José 
Vicente Galdón Garrido, en data tretze de gener de dos mil catorze, resultant la 
inscripció 20a de 20 de gener de 2014. 
 
Hipoteca a favor de SOCIETAT DE GESTIÓ D’ACTIUS PROCEDENTS DE LA 
REESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA –SAREB-, als següents termes: A) 
RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: A1) Capital: setanta-dos mil euros. A2) 
Interessos ordinaris: 1/ Tipus màxim: onze per cent anual; 2/ Anualitats: un any. 
A3/ Interessos de demora: 1/ Tipus: dinou enters per cent anual; 2/ Quantitat: 
vint-i-set mil tres-cents seixanta euros. A4) Màxim per interessos: Els interessos 
predits per ambdós conceptes, en qualsevol cas, la seva suma màxima garantida 
en perjudici de tercers no podrà excedir del límit previst legalment de cinc anys, 
calculats sobre l’interès ordinari, i que en cas de què excedissin es reduiran als 
de demora a l’import excedit. A5) Per a costes i despeses: deu mil cinc-cents 
divuit euros. B) TERMINI I MANCANÇA: B1) Termini: tres anys i onze mesos a 
partir del dia cinc de juliol de dos mil deu, i B2) Mancança: fins al dia cinc 
d’octubre de dos mil tretze, a partir del dia cinc d’abril de dos mil dotze. C) 
QUOTA: Mensual inicial de tres mil cent cinquanta euros amb seixanta-nou 
cèntims. D) DOMICILI DE NOTIFICACIONS: S’assenyala com a domicili per a 
requeriments i notificacions, el de Barcelona, Travessera de les Corts, número 
seixanta-sis, primer, primera. I) TAXACIÓ: A efectes de subhasta, a la quantitat 
d’un milió cent un mil nou-cents quaranta-vuit euros amb seixanta cèntims. F) 
DESPESES D’EXECUCIÓ A LES VENDES EXTRAJUDICIALS: Estan compresos 
els honoraris de l’actuació del Notari i les despeses derivades dels diferents 
tràmits seguits. G) CLÀUSULES DE RESOLUCIÓ: a) Quan el PRESTATARI no 
aboni al seu corresponent venciment qualsevol de les quotes abans ressenyades 
de pagament d’interessos i amortització parcial del capital o, en el seu cas, 
qualsevol de les liquidacions d’interessos que pugui correspondre. b) La 
disminució per qualsevol causa de més de la quarta part del valor de la garantia, 
si tal disminució, en relació amb la taxació pericial que consta a l’escriptura que 
motiva aquest assentament, resulta d’una nova taxació practicada d’acord amb la 
normativa del mercat Hipotecari;  entenent-se expressament per reducció de 
valor en més del vint-i-cinc per cent, l’arrendament del bé hipotecat per una renda 
anual que la seva capitalització al tant per cent resultant d’incrementar en dos 
punts l’interès legal dels diners el dia de formalitzar-se l’arrendament, sigui 
inferior a la total responsabilitat hipotecària, i igualment la percepció de rendes 
anticipades sense expressa autorització de l’entitat creditora. c) En cas de què 
existeixin altres càrregues, anteriors o preferents a la hipoteca, sobre la finca 
hipotecada que no estiguin degudament consignades en l’apartat de càrregues 
de l’escriptura que motiva aquest assentament. d) Si l’escriptura que motiva 
aquest assentament no fos en la seva part necessària inscribible al Registre de la 
Propietat corresponent. i) Si al PRESTATARI se li registra devolució de qualsevol 
xec, pagaré o lletra acceptada al seu càrrec; es promogués contra ell qualsevol 
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procediment judicial o extrajudicial que pugui produir l’embargament dels seus 
béns; o si es produeix algun altre fet de semblant naturalesa que faci presumible 
una variació a la solvència econòmica del PRESTATARI. f) En cas de que pel 
PRESTATARI no s’aboni la prima de l’assegurança contra els danys propis de la 
naturalesa de la finca hipotecada, o incomplís la seva obligació de tenir-la 
assegurada contra danys en Companyia de notòria solvència per quantitat 
equivalent al seu valor pericial. g) En cas de que pel PRESTATARI s’incompleixin 
les obligacions tributàries que de forma periòdica graven la propietat immobiliària 
i determinen un gravamen sobre la finca preferent a la hipoteca. h) Si hi concorre 
alguna de les causes de venciment anticipat establertes a la Llei. i) Si el 
PRESTATARI incompleix qualsevol de les obligacions que contreu en virtut del 
contracte. 
 
Segons resulta del títol d’Hipoteca autoritzada per Notari de Barcelona, Sr. 
Andrés Sexto Carballeiro, en data cinc de juliol de 2010, resultant la inscripció 
17a de vint-i-tres d’agost de dos mil deu; Modificació d’Hipoteca autoritzada per 
Notari de Barcelona, Sr. Enrique Beltrán Ruiz, en data vint-i-set d’abril de dos mil 
dotze, resultant la inscripció 19a de vint-i-cinc de maig de dos mil dotze; Cessió 
d’Hipoteca autoritzada per Notari d’Esplugues de Llobregat, Sr. José Vicente 
Galdón Garrido, en data tretze de gener de 2014, resultant la inscripció 20a de 
data vint de gener de dos mil catorze. 
 
Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vint-i-cinc de maig de 
dos mil dotze, per raó de la inscripció 18a. 
 
Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vint-i-cinc de maig de 
dos mil dotze, per raó de la inscripció 19a. 
 
Afecció de l’impost en virtut de les liquidacions que en el seu cas puguin girar-se 
per TP i AJD, per termini de cinc anys, segons nota de data vint de gener de dos 
mil catorze, per raó de la inscripció 20a. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 9,1532 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
 
ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany a Aritjols-80, SL. Afecta al pagament de 32.222,43 €, iva inclòs, en 
concepte de compte de liquidació provisional. 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 7 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 7, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura rectangular. Té una superfície de 13,12 m2 amb un 
aprofitament sobre rasant de 13,12 m2 de sostre. Limita al nord-est, en línia de 
3,20 m, amb la parcel·la resultant núm.6; al sud-est, en línia de 4,10 m, amb la 
parcel·la resultant núm. 6; al sud-oest, en línia de 3,20 m, amb la finca del carrer 
Progrés núm. 62; i a nord-oest, en línia de 4,10 m, amb el carrer Pontons. 
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QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
 

Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges de renda lliure, Clau 11.1.1.   
 
Condicions d’edificació   
 

- Sostre màxim en planta baixa destinat a serveis tècnics: 13,12 m2. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a la cessió del 0,1961 de l’aprofitament apropiable efectuat per Rapejun, SL. 
 
CÀRREGUES: 
 

Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 0,1961 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
 
ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Afecta al pagament de 0,00 €, 
iva inclòs, en concepte de compte de liquidació provisional.  

 
 
PARCEL·LA NÚM. 8 
 
DESCRIPCIÓ: 
 

URBANA. Parcel·la indicada amb el número 8, del plànol de parcel·les resultants 
del Projecte de Reparcel·lació PAU-18, del terme municipal de Vilafranca del 
Penedès, de figura irregular. Té una superfície de 897,002 m2 amb un 
aprofitament sobre rasant de 1.848,00 m2 de sostre i 435,00 m2 de verd privat. 
Existeix un edifici magatzem de nova planta, que ocupa un solar de quinze 
metres d’ample per vint de llarg i d’alçada nou metres, sent per tant la seva 
superfície de tres-cents metres quadrats. Limita al Nord, en línia de 3,81 m, amb 
la parcel·la resultant núm. 1; al nord-est, en línia de 25,73 m, amb la finca del 
carrer Ferran núm. 67-69-71; a l’Est, en línia de 20,64 m, amb la finca del carrer 
Ferran núm. 67-69-71 i, en línia de 33,18 m, amb la finca del carrer Progrés núm. 
46; al sud-oest, en línia de 19,80 m, amb el carrer Progrés i al nord-oest, en línia 
trencada de 20,19 m, 9,27 m, i 24,21 m, amb la finca del carrer Progrés, núm. 52-
54.  
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
 

Condicions d’ordenació  
 

Zona de trama en colmatació. Subzona de trama en saturació d’intervenció 
difusa. Subíndex habitatges de renda lliure i habitatges amb protecció oficial a 
preu concertat, Clau 11.1.3 i subzona de patis d’illa verd privat, Clau 11.P.1. 
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Condicions d’edificació   
 

- Sostre màxim destinat a habitatges amb protecció oficial a preu concertat: 
423,25 m2. 

- Sostre màxim destinat a habitatges de renda lliure: 1.424,75 m2. 
- Nombre màxim d’habitatges amb protecció oficial a preu concertat: 6 ut. 
- Nombre màxim d’habitatges de renda lliure: 17 ut. 
 
TÍTOL: 
 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del PAU-18 i corresponent 
a l’aportació de la finca descrita amb el número 6. 
   
CÀRREGUES: 
 

Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
DRETS ADJUDICATS 
 

Li correspon un percentatge de 42,6986 del total dels drets que s’adjudiquen en 
aquest projecte. 
 
ADJUDICATARI I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 
 

Pertany a Rapejun, SL. Afecta al pagament de 262.369,42 €, iva inclòs, en 
concepte de compte de liquidació provisional. 

 
 
PARCEL·LA NÚM. 9 
 
DESCRIPCIÓ:  
 

Terreny afectat pel Sistema de Vial d’ús públic establert en el planejament vigent, 
amb una superfície de 454,50 m², indicat en el plànol núm. 3 Traçat viari i 
terrenys de cessió. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 
 
 

Sistema viari (Clau 1). Sistema local. Xarxa complementària urbana. 
 
CÀRREGUES: 
 

Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
ADJUDICATARI: 
 

Pertany a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES RESULTANTS PAU-18 

 
NÚM. 

PARCEL·LA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

SUPERFÍCIE        
VERD PRIVAT 

SOSTRE 
EDIFICABLE 

(m2) 

VALOR          
(€) 

DRETS     
(%) ADJUDICATARI 

1 

190,15     564,6 80.684,10  5,8475 
Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

  Clau 11.1.2   423,45    

  Clau 11.1.2 (PB. comercial)  141,15    

  Clau 11.P.1 49,00       

2 

191,00     564,00 80.636,85 5,8441 

Penedès - 4, SL 
  Clau 11.1.2   423,00    

  Clau 11.1.2 (PB. comercial)  141,00    

  Clau 11.P.1 50,00       

3 

304,00     768,00 224.582,40 16,2764 

Penedès - 4, SL 
  Clau 11.1.1   576,00    

  Clau 11.1.1 (PB. comercial)  192,00    

  Clau 11.P.1 112,00       

4 

265,00     672,00 196.478,10 14,2396 
Edificacions i 

treballs de paleta 
Cano, SL 

  Clau 11.1.1   504,00    

  Clau 11.1.1 (PB. comercial)  168,00    

  Clau 11.P.1 97,00       

5 

170,00     264,00 79.263,45 5,7445 
Mª Immaculada 

Gili Cervera 
(Maria  Cervera 

Saperas) 

  Clau 11.1.1   198,00    

  Clau 11.1.1 (PB. comercial)  66,00    

  Clau 11.P.1 104,00       

6 

215,48     475,28 126.296,10 9,1532 

Aritjols - 80, SL   Clau 11.1.1   259,80    

  Clau 11.1.1 (PB. comercial)  215,48    

7 
13,12   13,12 2.705,85 0,1961 Ajuntament de 

Vilafranca del 
Penedès  Comercial/S.T.  13,12   

8 

897,00     1.848,00 589.157,10 42,6986 

Rapejun, SL 
  Clau 11.1.3  1.424,75    

    423,25    

   435,00       

9 454,50 Vial 0,00 0,00 0,00 0,00000 
Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

TOTAL 2.700,25   847,00 5.169,00 1.379.803,95  100,00000   

 
 
5. TAXACIÓ DELS DRETS A EXTINGIR O ENDERROCAR. 
 
Les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que no es puguin 
conservar per ser incompatibles amb el planejament que s’executa, es valoren 
amb independència del sòl, i se n’ha de satisfer l’import als propietaris 
interessats, a càrrec del projecte de reparcel·lació i en concepte de despeses 
d’urbanització.  
 
En la present execució de planejament, no es preveu l’enderroc ni la reposició de 
cap element. No obstant, amb façana al carrer Progrés existeix una edificació en 
planta baixa que està desocupada. Aquesta està situada a la parcel·la aportada 
núm. 6, propietat de Rapejun, SL. Tanmateix, aquest projecte de reparcel·lació 
adjudica a Rapejun, SL la parcel·la núm. 8 que conté l’edificació esmentada, per 
tant, la propietat és la mateixa i no procedeix cap compensació econòmica.  
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La edificació esmentada no afecta l’execució de les obres d’urbanització 
projectades, no essent necessari ni l’enderroc ni la reposició de cap element de 
l’edifici.     

 
 
6. DESPESES DE GESTIÓ I URBANITZACIÓ. COMPTE DE LIQUIDACIÓ 

PROVISIONAL. 
 
L’article 120.1 del TRLUC estableix que van a càrrec de les persones propietàries 
incloses dins la unitat d’actuació les despeses corresponents als següents 
conceptes: 
 
a. La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic 
i pels projectes d’urbanització a càrrec del sector de planejament urbanístic o al 
polígon d’actuació urbanística. 
 
b. Les indemnitzacions procedents per l’enderroc de construccions i la destrucció 
de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels 
plans, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl.  
 
c. Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 
 
d. El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora 
urbana, dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 
 
e. Les despeses de formalització i d’inscripció en els registre públics 
corresponents als acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de 
gestió urbanística. 
 
f. Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de 
proporcionalitat i de no enriquiment injust. 
 
g. Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, 
d’acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl. 
 
h. Les despeses generades per a fer efectiu el dret de reallotjament. 
 
 
En aplicació l’article 120.1 del TRLUC, la previsió de les despeses d’urbanització 
del sector es desglossa en les següents partides: 
 

CONCEPTE IMPORT 

Obres d'urbanització (Segons pressupost Projecte Urbanització). 199.276,86 €  
Estudis topogràfics.       4.200,00 €  
Honoraris arquitecte Projecte de reparcel·lació.     10.500,00 €  
Honoraris arquitecte Pla de millora urbana.     10.800,00 €  
Honoraris arquitecte Projecte d'urbanització.     10.300,00 €  
Honoraris direcció d'obra.       4.200,00 €  
Honoraris Coordinació Seguretat i Salut.       1.800,00 €  
Honoraris advocats redacció Bases i Estatuts i constitució Junta.       3.100,00 €  
Assessorament jurídic Junta de Compensació.       3.400,00 €  
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Assessorament comptable Junta de Compensació.       3.400,00 €  
Honoraris advocats Projecte de reparcel·lació.       7.500,00 €  
Honoraris Notari i Registrador de la Propietat.     12.000,00 €  
Anuncis i publicacions .       6.000,00 €  
Adquisició zona verda zona protecció arqueològica (+IPC).     39.500,00 €  
Imprevistos.       2.023,14 €  
SUBTOTAL 318.000,00 €  
IVA 21% 66.780,00 € 
TOTAL 384.780,00 € 
 
 
Per tant, les despeses totals d’execució de la unitat reparcel·lació són de TRES-
CENTS VUITANTA- QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS, iva inclòs. 
 
En conseqüència, i d’acord amb l’article 149 del RLU, el compte de liquidació 
provisional és que el resulta del quadre següent: 
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Els saldos del compte de liquidació s’entenen provisionals i a compte, fins que 
s’aprovi la liquidació definitiva de la reparcel·lació que es produirà amb la 
recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Existeix un defecte d’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès quantificat en 57.296,30 € + IVA.  
  
Finalment, l’afectació del compte de liquidació provisional (diferències 
d’adjudicació, indemnitzacions i despeses d’urbanització) per a cada finca 
resultant és la que s’indica a continuació: 
 

PARCEL·LA ADJUDICATARI AFECCIÓ 
1 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 0,00 € 
2 Penedès-4, SL 20.856,68 € 
3 Penedès-4, SL 58.088,11 € 
4 Edificacions i treballs de paleta Cano, SL 54.104,85 € 
5 Mª Immaculada Gili Cervera 

(Maria Cervera Saperas) 26.467,03 € 

6 Aritjols-80, SL 32.222,43 € 
7 Ajuntament de Vilafranca del Penedès  0,00 € 
8 Rapejun, SL 262.369,42 € 

 
 
 

Vilafranca del Penedès, maig de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte, 
En representació d’AMBITARQ, SLP 

TUTUSAUS & CARDÚS, ADVOCATS 
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Solicitante: NOTARIA 220 DE VILLAFRANCA DEL PENEDÉS [Barcelona]

Finalidad: OTORGAMIENTO ESCRITURA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0883748CF9708S0001OF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FERRAN 75 Suelo
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

VALOR SUELO [Eur]

20.725,62
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]

20.725,62
AÑO VALOR

 2011

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PENEDES-4 SL

NIF

B62124284

DOMICILIO FISCAL

CL TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FERRAN 75
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

142
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VILAFRANCA DEL PENEDES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,578,460

4,578,480

4,578,500

390,680 390,700 390,720

390,720 Coordenadas UTM, en metros.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 6a60 d919 64f6 4380

VER ANEXO DE COLINDANTES



ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0883748CF9708S0001OF

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

0683703CF9708S0001RF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 60
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

447

NIF

38156925V
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

GILI CERVERA M INMACULADA
DOMICILIO FISCAL

CL PROGRES 60
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0883749CF9708S0001KF
LOCALIZACIÓN

CL FERRAN 73
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

561

NIF

B62124284
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

PENEDES-4 SL
DOMICILIO FISCAL

CL TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0883743CF9708S0001PF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 54
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

819

NIF

38281718N
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

MARTORELL VIVES ANTONIA
DOMICILIO FISCAL

CL PROGRESO 54
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0683705CF9708S0001XF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 58
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

360

NIF

38163742A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

SOLE MARTORELL JUAN
DOMICILIO FISCAL

CL MONTBLANC 56 Pl:1
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 6a60 d919 64f6 4380



Solicitante: NOTARIA 220 DE VILLAFRANCA DEL PENEDÉS [Barcelona]

Finalidad: OTORGAMIENTO ESCRITURA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0883749CF9708S0001KF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FERRAN 73 Suelo
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

VALOR SUELO [Eur]

81.880,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]

81.880,81
AÑO VALOR

 2011

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PENEDES-4 SL

NIF

B62124284

DOMICILIO FISCAL

CL TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FERRAN 73
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

561
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VILAFRANCA DEL PENEDES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,578,460

4,578,480

4,578,500

390,680 390,700 390,720

390,720 Coordenadas UTM, en metros.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: da9c 9c28 6716 2e13

VER ANEXO DE COLINDANTES



ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0883749CF9708S0001KF

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

0883743CF9708S0001PF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 54
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

819

NIF

38281718N
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

MARTORELL VIVES ANTONIA
DOMICILIO FISCAL

CL PROGRESO 54
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0883748CF9708S0001OF
LOCALIZACIÓN

CL FERRAN 75
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

142

NIF

B62124284
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

PENEDES-4 SL
DOMICILIO FISCAL

CL TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0883701CF9708S0001HF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 48
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

2.847

NIF

B08604886
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

RAPEJUN, SL
DOMICILIO FISCAL

CL PAU CLARIS 97 Pl:4 Pt:1
08009 BARCELONA [BARCELONA]

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: da9c 9c28 6716 2e13



Solicitante: NOTARIA 220 DE VILLAFRANCA DEL PENEDÉS [Barcelona]

Finalidad: OTORGAMIENTO ESCRITURA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0683701CF9708S0001OF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 62
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1850

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

70

VALOR SUELO [Eur]

44.370,35
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

1.076,90
VALOR CATASTRAL [Eur]

45.447,25
AÑO VALOR

 2011

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

EDIFICACIONS I TREBALLS DE PALETA CANO SL

NIF

B60627189

DOMICILIO FISCAL

BO LA SERRA 1
08731 SANT MARTI SARROCA [BARCELONA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL PROGRES 62
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

70
SUPERFICIE SUELO [m²]

380
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VILAFRANCA DEL PENEDES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,578,440

4,578,460

4,578,480

390,640 390,660 390,680

390,680 Coordenadas UTM, en metros.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 4cf1 2326 af49 8b24

VER ANEXO DE COLINDANTES



ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0683701CF9708S0001OF

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

0683203CF9708S0001UF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 64
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

349

NIF

38274253E
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

BALAGUER MULINARI FRANCISCO
DOMICILIO FISCAL

CL PROGRES 64
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0683702CF9708S0001KF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 62
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

451

NIF

B62352992
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ARTIJOLS 80 SL
DOMICILIO FISCAL

AV TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 4cf1 2326 af49 8b24



Solicitante: NOTARIA 220 DE VILLAFRANCA DEL PENEDÉS [Barcelona]

Finalidad: OTORGAMIENTO ESCRITURA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0683703CF9708S0001RF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 60
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1925

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

147

VALOR SUELO [Eur]

76.375,28
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

18.822,72
VALOR CATASTRAL [Eur]

95.198,00
AÑO VALOR

 2011

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GILI CERVERA M INMACULADA

NIF

38156925V
VENTOSA BRUÑOL JOSE 37590234T

DOMICILIO FISCAL

CL PROGRES 60
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL PROGRES 60
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

147
SUPERFICIE SUELO [m²]

447
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VILAFRANCA DEL PENEDES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/600

4,578,440

4,578,460

4,578,480

4,578,500

390,660 390,680 390,700

390,700 Coordenadas UTM, en metros.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 922c e412 4492 2621

VER ANEXO DE COLINDANTES



ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0683703CF9708S0001RF

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

0683702CF9708S0001KF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 62
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

451

NIF

B62352992
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ARTIJOLS 80 SL
DOMICILIO FISCAL

AV TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0883743CF9708S0001PF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 54
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

819

NIF

38281718N
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

MARTORELL VIVES ANTONIA
DOMICILIO FISCAL

CL PROGRESO 54
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0683705CF9708S0001XF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 58
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

360

NIF

38163742A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

SOLE MARTORELL JUAN
DOMICILIO FISCAL

CL MONTBLANC 56 Pl:1
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0883748CF9708S0001OF
LOCALIZACIÓN

CL FERRAN 75
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

142

NIF

B62124284
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

PENEDES-4 SL
DOMICILIO FISCAL

CL TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 922c e412 4492 2621



ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0683703CF9708S0001RF

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 74

VIVIENDA 73

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 922c e412 4492 2621



Solicitante: NOTARIA 220 DE VILLAFRANCA DEL PENEDÉS [Barcelona]

Finalidad: OTORGAMIENTO ESCRITURA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0683702CF9708S0001KF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 62
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1850

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

99,999900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

121

VALOR SUELO [Eur]

64.124,01
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

12.470,65
VALOR CATASTRAL [Eur]

76.594,66
AÑO VALOR

 2011

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ARTIJOLS 80 SL

NIF

B62352992

DOMICILIO FISCAL

AV TRAVESSERA DE LES CORTS 66 Pl:1 Pt:1
08028 BARCELONA [BARCELONA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL PROGRES 62
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

121
SUPERFICIE SUELO [m²]

451
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VILAFRANCA DEL PENEDES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,578,440

4,578,460

4,578,480

390,660 390,680 390,700

390,700 Coordenadas UTM, en metros.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 5017 86b9 329c f0b8

VER ANEXO DE COLINDANTES



ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0683702CF9708S0001KF

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

0683701CF9708S0001OF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 62
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

380

NIF

B60627189
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

EDIFICACIONS I TREBALLS DE PALETA CANO SL
DOMICILIO FISCAL

BO LA SERRA 1
08731 SANT MARTI SARROCA [BARCELONA]

REFERENCIA CATASTRAL

0683703CF9708S0001RF
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 60
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

447

NIF

38156925V
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

GILI CERVERA M INMACULADA
DOMICILIO FISCAL

CL PROGRES 60
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

 Miércoles , 26 de Enero de 2011
Este certificado puede ser verificado en:

http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 5017 86b9 329c f0b8



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0883701CF9708S0001HF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PROGRES 48
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Espectáculos
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1850

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

565

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL PROGRES 48
VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

565
SUPERFICIE SUELO [m²]

2.847
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VILAFRANCA DEL PENEDES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,578,200

4,578,250

4,578,300

390,600 390,650 390,700

390,700 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 11 de Julio de 2013



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL PAU-18 I 
PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL  
PAU-18 I PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ                              

 
 

Promotors 
Junta de Compensació del PAU-18 

 
 

Emplaçament 
Carrer Ferran i carrer Progrés – Vilafranca del Pen edès.  
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ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL PAU-18 I PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ 

 

1.  RELACIÓ DE FINQUES APORTADES 
 
1.1 Edificacions i Treballs de Paleta Cano, S.L.  .......................................................... 444,8925 m2 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, Tom 1629, Llibre 634 de Vilafranca, Foli 142, Finca 5.240. 
 
1.2 Aritjols-80, SL. ........................................................................................................ 292,1700 m2 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, Llibres 168 i 464 de Vilafranca, Folis 59, 60 i 62, Finca 
5.248-N. (parcial) (avui propietat d’Aritjols-80, SL.  
 
1.3 Maria Immaculada Gili Cervera .............................................................................. 162,2381 m2 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, Tom 1.209, Llibre 452 de Vilafranca, Foli 24, Finca 5.267. 
(parcial) 
 
1.4 PENEDÈS 4, S.L. ................................................................................................... 142,4575 m2 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, Tom 1437, Llibre 547 de Vilafranca, Foli 168, Finca 6144. 
 
1.5 PENEDÈS 4, S.L. ................................................................................................... 561,0300 m2 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, Tom 1437, Llibre 547 de Vilafranca, Foli 166, Finca 25065. 
 
1.6 RAPEJUN, S.L. .................................................................................................... 1.091,4619 m2 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, Tom 1158, Llibre 431 de Vilafranca, Foli 103, Finca 5031. 
(parcial) 

  
2.  DRETS APORTATS 
 
2.1 Propietaris i superfícies de les finques aportades: 

1.  Edificacions i Treballs de Paleta Cano, S.L. ....................................................   444,8925 m2 
2.  Aritjols-80, SL. ..................................................................................................   292,1700 m2 
3.  Maria Immaculada Gili Cervera ........................................................................  168,2381 m2 
4.  Penedès 4, S.L. ................................................................................................  703,4875 m2 
5.  Rapejun, S.A. .................................................................................................. 1.091,4619 m2 
                                      

TOTAL ................................................................................................................. 2.700,2500 m2 
 
2.2 Percentatges de participació inicials segons aportacions: 

2.2.1.  Edificacions i Treballs de Paleta Cano, S.L. ....................................................... 16,4760 
2.2.2.  Aritjols-80, SL. ..................................................................................................... 10,8201 
2.2.3.  Maria Immaculada Gili Cervera ...........................................................................   6,2304 
2.2.4.  Penedès 4, S.L. ................................................................................................... 26,0527 
2.2.5.  Rapejun, S.L. ...................................................................................................... 40,4208 
 

TOTAL .......................................................................................................................... 100,0000 
 
2.3 Percentatges de participació finals:   

2.3.1.  Ajuntament de Vilafranca .................................................................................... 10,0000 
2.3.2.  Edificacions i Treballs de Paleta Cano, S.L. (16,4760 x 90%) ............................ 14,8284 
2.3.3.  Aritjols-80, SL. (10,8012 x 90%) .........................................................................   9,7381 
2.3.4.  Maria Immaculada Gili Cervera (6,2304 x 90%) ................................................... 5,6074 
2.3.5.  Penedès 4, S.L. (26,0527 x 90%) ....................................................................... 23,4474 
2.3.6.  Rapejun, S.L. (40,4208 x 90%)............................................................................ 36,3787 
 

TOTAL .......................................................................................................................... 100,0000 



ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL PAU-18 I PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ 

 

3.  CRITERIS DE VALORACIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIARI ACABAT  
 
3.1   CRITERIS DE VALORACIÓ (mètode residual estàti c)  

El mètode emprat està contemplat en la ECO 805/2003 i es el mètode residual de valoració del 
sòl per anàlisis de inversions amb valors actuals.  La formula emprada es F = VM (1-b) – Ci 

Essent: 
F: Valor de mercat del Sòl (valor unitari de repercussió)  
VM: Valor de mercat del producte immobiliari acabat. 
Ci: Cost de construcció i despeses necessàries de la promoció immobiliària. 
b: Marge brut mínim de benefici pels promotors, establert en la ECO/805/2003.  

 
3.2   VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL EN HABIT ATGES PROTEGITS DE RÈGIM 

GENERAL.  

Determinació del valor de mercat del producte immob iliari acabat (VM): 

El preu màxim de venda per m2 útil dels habitatges protegits de règim general que es troben 
ubicats a la zona B (Vilafranca del Penedès) es de 1.576,64 €/m2 útil. La relació entre m2 útil i 
m2 construït es de 1,00 = 1,20. El valor de mercat serà de 1.576,64 €/m2 /1,20 = 1.313,87 €/m2 
construït . 

Determinació del cost de construcció (Cc): 

Es pren de referència el promig dels preus resultants dels pressupostos d’obra en edificis de 
similars característiques (plurifamiliars entre mitgeres) projectades per l’estudi ÀMBIT.arq, SL 
durant el 1º semestre del 2011 (últim any en que es van projectar edificis plurifamiliars)  i que és 
de 960,00 €/m2. Tanmateix, d’acord amb el grau d’acabat dels habitatges protegits de règim 
general es pot considerar una incidència del 85% del preu anterior. El cost de construcció serà 
de 960,00 €/m2 x 85%= 816,00 €/m2 (inclòs el benefici industrial i les despeses generals). 

Despeses necessàries de la construcció (Dc): 

Al cost de construcció per contracte s’han d’afegir les despeses  necessàries par a la 
construcció com els honoraris tècnics, els estudis geotècnics, el control de qualitat dels 
materials, els estudis de seguretat y salut i altres. En aquest cas, segons la revista 
especialitzada “Boletín Económico de la Construcción”, corresponent al tercer trimestre de 2009 
s’ha fixat en el 15,50% del cost de construcció (Cc) pels habitatges lliures. Les despeses 
necessàries de la construcció seran de 816,00 €/m2 x 15,50% = 126,48 €/m2. 

Despeses associades a la promoció (Dp): 

També s’han de incloure les despeses associades a la promoció, como son les despeses 
d’administració i gestió, els controls tècnics externs, assegurances, taxes, impostos no 
recuperables, notaries, registres de la propietat i altres. En aquest cas, segons la revista 
especialitzada “Boletín Económico de la Construcción”, corresponent al tercer trimestre de 2009 
s’ha fixat en el 12,00% del cost de construcció (Cc) pels habitatges lliures. En habitatges 
protegits de règim general es pot considerar una incidència del 85% del percentatge anterior. 
Les despeses associades a la promoció seran de 816,00 €/m2 x 12,00% x 85,00% = 83,23 
€/m2. 

Despeses financeres (Df): 

Son les despeses necessàries per al finançament dels edificis a construir. En una situació 
crítica del mercat immobiliari i amb un finançament molt restrictiu, el tipus d’interès bancari 



ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL PAU-18 I PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ 

 

tendeix a l’alça i per tant les despeses financeres per a la promoció d’habitatges es situaran en 
un 5% sobre (Cc+Dc+Dp). Les despeses financeres seran de (816,00 + 126,48 + 83,23) €/m2 x 
5% = 51,29 €/m2.  

Determinació del marge de benefici del promotor (b) : 

Als efectes de càlcul pel mètode residual estàtic el marge de benefici del promotor ve 
determinat per la ECO/805/2003, que en el seu annex final incorpora un quadre amb uns valors 
mínims per a b = 0,18 (vivendes primera residència lliures). En habitatges protegits de regim 
general i atesa la crisi que viu el sector immobiliari es pot considerar una disminució del benefici 
del 50%, essent el valor de b = 0,09. Es a dir per a 1-b = 0,90. 

Aplicació del mètode residual estàtic: 
La determinació del valor unitari de repercussió del sòl es fa aplicant la formulació següent F = 
VM (1-b) – Ci . Els càlculs es resumeixen en el quadre següent:  

Càlcul del valor unitari de repercussió del sòl destinat a la promoció d’habitatges protegits de 
règim general pel mètode residual estàtic: 

 

Ús 

Valor de 

mercat 

producte 

immobiliari 

(€/m2) 
 

VM 

Marge 

benefici 

promoció 

9% VM 

 
 

(b) 

Ratio 

correcció 

VM 

 

 
 

(1-b) 

Cost 

construcció 

per 

contracte 

(€/m2) 
 

(Cc) 

Despeses 

financeres 

5% 

Cc+Dc+Dp 

(€/m2) 
 

(Gcf) 

Despeses 

associades 

construcció 

15,50% Cc 

(€/m2) 
 

(Gc) 

Despeses 

associades 

promoció 

10,20%  Cc 

(€/m2) 
 

(Gp) 

Valor 

unitari 

repercussió 

del sòl 

(€/m2) 
 

F 

VPO règim 
general 

1.313,87 9,00 0,91 816,00 51,29 126,48 83,23  

 
F = VM (1-b) – Ci  (1.313,87 x 0,91 - 1.077,00) = 118,62 €/m2 
Benefici promoció (1.313,87  - 1.077,00 - 118,62) = 118,25 €/m2 

 
3.3   VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL EN HABIT ATGES PROTEGITS DE PREU 

CONCERTAT.  

Determinació del valor de mercat del producte immob iliari acabat 

El preu màxim de venda per m2 dels habitatges protegits de preu concertat que es troben 
ubicats a la zona B (Vilafranca del Penedès) es de 2.183,04 €/m2 útil. La relació entre m2 útil i 
m2 construït es de 1,00 = 1,20 El valor de mercat del producte immobiliari acabat serà de 
2.183,04 €/m2 / 1,20 = 1.819,20 €/m2. 

Determinació del cost de construcció (Cc): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració, el cost de construcció per contracte serà de 
960,00 €/m2.  

Despeses necessàries de la construcció (Dc): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració, s’ha fixat en el 15,50% del cost de construcció 
(Cc) pels habitatges lliures. Les despeses necessàries de la construcció seran de 960,00 €/m2 x 
15,50% = 148,80 €/m2.  

Despeses associades a la promoció (Dp): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració, s’ha fixat en el 12,00% del cost de construcció 
(Cc) pels habitatges lliures. En habitatges protegits de preu concertat es pot considerar una 
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incidència del 90% del percentatge anterior. Les despeses associades a la construcció seran 
de 960,00 €/m2 x 12,00% x 90,00% = 103,68 €/m2.  

Despeses financeres (Df): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració i en una situació crítica del mercat immobiliari i 
amb un finançament molt restrictiu, el tipus d’interès bancari tendeix a l’alça i per tant les 
despeses financeres per a la promoció d’habitatges es situaran en un 5% sobre (Cc+Dc+Dp). 
Les despeses financeres seran de (960,00+148,80+103,68) €/m2 x 5% = 60,62 €/m2.  

Determinació del marge de benefici del promotor (b) : 

Als efectes de càlcul pel mètode residual estàtic el marge de benefici del promotor ve 
determinat per la ECO/805/2003, que en el seu annex final incorpora un quadre amb uns valors 
mínims per a b = 0,18 (vivendes primera residència lliures). En habitatges protegits de preu 
concertat i atesa la crisi que viu el sector immobiliari es pot considerar una disminució del 
benefici del 25%, essent el valor de b = 0,135. Es a dir per a 1-b = 0,865. 

Aplicació del mètode residual estàtic: 

La determinació del valor unitari de repercussió del sòl es fa aplicant la formulació següent F = 
VM (1-b) – Ci . Els càlculs es resumeixen en el quadre següent:  

Càlcul del valor unitari de repercussió del sòl destinat a la promoció d’habitatges protegits de 
preu concertat pel mètode residual estàtic: 
 

Ús 

Valor de 

mercat 

producte 

immobiliari 

(€/m2) 
 

VM 

Marge 

benefici 

promoció 

13,50% VM 

 
 

(b) 

Ratio 

correcció 

VM 

 

 
 

(1-b) 

Cost 

construcció 

per 

contracte 

(€/m2) 
 

(Cc) 

Despeses 

financeres 

5% 

Cc+Dc+Dp 

(€/m2) 
 

(Gcf) 

Despeses 

associades 

construcció 

15,50% Cc 

(€/m2) 
 

(Gc) 

Despeses 

associades 

promoció 

10,80%  Cc 

(€/m2) 
 

(Gp) 

Valor 

unitari 

repercussió 

del sòl 

(€/m2) 
 

F 

Vivenda 
preu C. 

1.819,20 0,135 0,865 960,00 60,62 148,80 103,68  

 
F = VM (1-b) – Ci  (1.819,20 x 0,865 - 1.273,10) = 300,51 €/m2 
Benefici promoció (1.819,20 – 1.273,05 – 300,51) = 245,64 €/m2 

 
3.4   VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL EN HABIT ATGES LLIURES.  

Determinació del valor de mercat del producte immob iliari acabat 

El valor de mercat del producte immobiliari acabat a Barcelona es de 2.034,00 €/m2 i el mitjà a 
Catalunya  de 1.810,80 €/m2 (font: Ministerio de Fomento, Precios de vivienda libre 4º trimestre 
de 2012). Es considera un valor mitjà a Vilafranca del Penedès de 1.850,00 €/m2. 

Determinació del cost de construcció (Cc): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració, el cost de construcció per contracte serà de 
960,00 €/m2.  

Despeses necessàries de la construcció (Dc): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració, s’ha fixat en el 15,50% del cost de construcció 
(Cc) pels habitatges lliures. Les despeses necessàries de la construcció seran de 960,00 €/m2 x 
15,50%= 148,80 €/m2. 



ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL PAU-18 I PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ 

 

Despeses associades a la promoció (Dp): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració, s’ha fixat en el 12,00% del cost de construcció 
(Cc) pels habitatges lliures. Les despeses associades a la construcció seran de 960,00 €/m2 x 
12,00%= 115,20 €/m2. 

Despeses financeres (Df): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració i en una situació crítica del mercat immobiliari i 
amb un finançament molt restrictiu, el tipus d’interès bancari tendeix a l’alça i per tant les 
despeses financeres per a la promoció d’habitatges es situaran en un 5% sobre (Cc+Dc+Dp). 
Les despeses financeres seran de (960,00+148,80+103,68) €/m2 x 5% = 60,62 €/m2.  

Determinació del marge de benefici del promotor (b) : 

Als efectes de càlcul pel mètode residual estàtic el marge de benefici del promotor ve 
determinat per la ECO/805/2003, que en el seu annex final incorpora un quadre amb uns valors 
mínims per a b = 0,18 (vivendes primera residència lliures). En habitatges protegits de règim 
general i atesa la crisi que viu el sector immobiliari es pot considerar un valor de b = 0,15. Es a 
dir per a 1-b = 0,85. 

Aplicació del mètode residual estàtic: 

La determinació del valor unitari de repercussió del sòl es fa aplicant la formulació següent F = 
VM (1-b) – Ci . Els càlculs es resumeixen en el quadre següent:  

Càlcul del valor unitari de repercussió del sòl destinat a la promoció d’habitatges lliures pel 
mètode residual estàtic: 
 

Ús 

Valor de 
mercat 

producte 
immobiliari 

(€/m2) 
 

VM 

Marge 
benefici 

promoció 
13,5% VM 

 
 

(b) 

Ratio 
correcció 

VM 
 
 
 

(1-b) 

Cost 
construcció 

per 
contracte 

(€/m2) 
 

(Cc) 

Despeses 
financeres 

5% 
Cc+Dc+Dp 

(€/m2) 
 

(Gcf) 

Despeses 
associades 
construcció 
15,5% Cc 

(€/m2) 
 

(Gc) 

Despeses 
associades 
promoció 
12,0%  Cc 

(€/m2) 
 

(Gp) 

Valor 
unitari 

repercussió 
del sòl 
(€/m2) 

 
F 

Vivenda 
lliure 

1.850,00 0,135 0,865 960,00 61,20 148,80 115,20  

 
F = VM (1-b) – Ci  (1.850,00 x  0,865 - 1.285,20) = 315,05 €/m2 
Benefici promoció (1.850,00 - 1.285,20 - 315,05) = 249,75 €/m2 

 
 

3.5   VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL EN EDIFI CIS COMERCIALS, D’OFICINES I 
D’ÚS DOCENT.  

Determinació del valor de mercat del producte immob iliari acabat 

El valor de mercat del producte immobiliari acabat es de 1.150,00 €/m2. (font: API) 

Determinació del cost de construcció (Cc): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració, el cost de construcció per contracte serà de 
960,00 €/m2. Tanmateix, d’acord amb el grau d’acabat dels edificis comercials, es pot 
considerar una incidència del 60,00% del preu anterior. El cost de construcció serà de 960,00 
€/m2 x 60,00% = 576,00 €/m2. 
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Despeses necessàries de la construcció (Dc): 

D’acord amb el punt 3.2, s’ha fixat en el 15,50% del cost de construcció (Cc) pels habitatges 
lliures. Les despeses necessàries de construcció seran de 576,00 €/m2 x 15,50% = 89,28 €/m2. 

Despeses associades a la promoció (Dp): 

D’acord amb el punt 3.2, s’ha fixat en el 12,00% del cost de construcció (Cc) pels habitatges 
lliures. Les despeses associades a la construcció seran de 576,00 €/m2 x 12,00% = 69,12 €/m2. 

Despeses financeres (Df): 

D’acord amb el punt 3.2, d’aquesta valoració i en una situació crítica del mercat immobiliari i 
amb un finançament molt restrictiu, el tipus d’interès bancari tendeix a l’alça i per tant les 
despeses financeres per a la promoció d’habitatges es situaran en un 5% sobre (Cc+Dc+Dp). 
Les despeses financeres seran de (576,00 + 89,28 + 69,12) €/m2 x 5,00%= 36,72 €/m2.  

Determinació del marge de benefici del promotor (b) : 

Als efectes de càlcul pel mètode residual estàtic el marge de benefici del promotor ve 
determinat per la ECO/805/2003, que en el seu annex final incorpora un quadre amb uns valors 
mínims per a b (edificis d’oficines = 0,21). En locals comercials i atesa la crisi que viu el sector 
immobiliari es pot considerar un valor de b = 0,15. Es a dir per a 1-b = 0,85. 

Aplicació del mètode residual estàtic: 

La determinació del valor unitari de repercussió del sòl es fa aplicant la formulació següent F = 
VM (1-b) – Ci . Els càlculs es resumeixen en el quadre següent:  

Càlcul del valor unitari de repercussió del sòl destinat a la promoció d’edificis comercials, 
d’oficines i d’ús docent pel mètode residual estàtic: 
 

Ús 

Valor de 
mercat 

producte 
immobiliari 

(€/m2) 
 

VM 

Marge 
benefici 

promoció 
15,00% VM 

 
 

(b) 

Ratio 
correcció 

VM 
 
 
 

(1-b) 

Cost 
construcció 

per 
contracte 

(€/m2) 
 

(Cc) 

Despeses 
financeres 

5,00% 
Cc+Dc+Dp 

(€/m2) 
 

(Gcf) 

Despeses 
associades 
construcció 
15,5% Cc 

(€/m2) 
 

(Gc) 

Despeses 
associades 
promoció 
12,0%  Cc 

(€/m2) 
 

(Gp) 

Valor 
unitari 

repercussió 
del sòl 
(€/m2) 

 
F 

Locals 
altres 

1.150,00 0,15 0,85 576,00 36,72 89,28 69,12  

 
F = VM (1-b) – Ci  (1.150,00 x 0,85 - 771,12) = 206,38 €/m2 
Benefici promoció (1.150,00 - 771,12 - 206,38) = 172,50 €/m2 

 
3.6    RESUM VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL. 

3.6.1. Habitatges protegits de règim general ........................................................ 118,62 €/m2 
3.6.2. Habitatges protegits de preu concertat ....................................................... 300,51 €/m2  
3.6.3. Habitatges lliure .......................................................................................... 315,05 €/m2 
3.6.4. Edificis d’ús comercial, oficines i docent .................................................... 206,38 €/m2 

 
3.7  PONDERACIÓ DE SOSTRES.  

3.7.1 Habitatges protegits de règim general (118,62 / 315,05) ..................................... 0,375 
3.7.2 Habitatges protegits de preu concertat (300,51 / 315,05) .................................... 0,950 
3.7.3 Habitatges lliure (315,05 / 315,05) ....................................................................... 1,000 
3.7.4 Edificis d’ús comercial, oficines i docent (163,88 / 315,05) .................................. 0,655 
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4.  CÀLCULS APROFITAMENTS URBANÍSTICS  
 
4.1    Superfície Polígon ......................... ........................................................................... 2.700,25 m2 

-  Superfície Vials .......................................................................................................... 454,50 m2 
-  Superfície Verd Privat ................................................................................................ 847,00 m2 
-  Superfície Edificable ............................................................................................... 1.398,75 m2 

 

                                                                                2.700,25 m2 
 
4.2    Sostre màxim ............................... ............................................................................ 5.169,00 m2 

-  Sostre no residencial en PB C/ Ferran (794,75 + 142,00)  ......................................... 936,75 m2 
-  Sostre VPO en PP C/ Ferran (5.169,00 – 936,75) x 20%)  ........................................ 846,45 m2 
-  Sostre residencial lliure C/ Ferran (794,75 x3) - 846,45) ......................................... 1.537,80 m2 
-  Sostre Preu Concertat C/ Progrés (5.169,00 – 936,75) x 10%) .................................. 423,25 m2 
-  Sostre residencial lliure C/ Progrés (462,00 x 4) – 423,25) ..................................... 1.424,75 m2 

 

                                                                                                                             5.169,00 m2 

 
4.3 Nombre màxim d’habitatges (52 x 70% = 37) (52 x  30% + 20% = 18) ......................... 55,00 ut . 

 -  Habitatges VPO C/ Ferran (846,45 : 70) ...................................................................... 12,00 ut. 
 -  Habitatges lliures C/ Ferran (1.537,80 : 75) ................................................................. 20,00 ut. 
 -  Habitatges PC. C/ Progrés (423,25 : 70) ........................................................................ 6,00 ut. 
 -  Habitatges lliures C/ Progrés (1. 424,75 : 80) .............................................................. 17,00 ut. 
 

                                                                                                                                 55,00 ut. 

 
4.4 Coeficients d’homogeneïtzació de sostres i verd  privat.  

- Habitatges protegits de règim general ............................................................................. 0,375 
- Habitatges protegits de preu concertat ............................................................................ 0,950 
- Habitatges lliure ............................................................................................................... 1,000 
- Edificis d’ús comercial, oficines i docent .......................................................................... 0,655 
- Verd privat ........................................................................................................................ 0,100 
 

4.5 Sostre ponderat. 

 -  Sostre no residencial en PB C/ Ferran (936,75 x 0,655) ..........................................  613,57 m2 
 -  Sostre VPO en PP C/ Ferran (846,45 x 0,375) ........................................................   317,42 m2 
 -  Sostre residencial lliure C/ Ferran (1.537,80 x 1,000) .............................................1.537,80 m2 
 -  Sostre Preu Concertat C/ Progrés (423,25 x 0,950) .................................................  402,09 m2 
 -  Sostre residencial lliure C/ Progrés (1.424,75 x 1,000)  .......................................... 1.424,75 m2 
 - Verd privat (847,00 x 0,10)  .......................................................................................... 84,70 m2 
                                

                                                                                                                                     4.380,33 m2                                 

 
4.6 Valoració del sostre. 

 -  Valor del sostre urbanitzat (4.380,33 x 315,00 €/m2)  ........................................  1.379.803,95 € 
 -  Càrregues urbanístiques  ...................................................................................... 318.000,00 € 
 -  Sostre ponderat sense Ajuntament (4.380,33 x 90%)  ............................................ 3.942,30 m2 
 - Repercussió càrregues urbanístiques (384.780 / 3.942,30)  ...................................... 97,60 €/m2                                                                                                            
 - Valor del sostre sense urbanitzar (315,00 - 97,60)  .................................................. 217,40 €/m2 
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5.  CRITERIS DE VALORACIÓ I DE REPARTIMENT  
 
5.1 PERCENTATGES DE PARTICIPACIÓ INICIALS (segons a portacions)  
 5.1.1.  Edificacions i Treballs de Paleta Cano, S.L. .........................................................  16,4760 
 5.1.2.  Aritjols-80, SL.  ...................................................................................................... 10,8201 
 5.1.3.  Maria Immaculada Gili Cervera  .............................................................................. 6,2304 
 5.1.4.  Penedès 4, S.L.  ................................................................................................... 26,0527 
 5.1.5.  Rapejun, S.L.  ....................................................................................................... 40,4208 
 

TOTAL  .......................................................................................................................... 100,0000 

 
5.2 PERCENTATGES DE PARTICIPACIÓ INCLÓS L’AJUNTAMEN T 

 5.2.1.  Ajuntament de Vilafranca ...................................................................................... 10,0000 
 5.2.2.  Edificacions i Treballs de Paleta Cano, S.L. .......................................................... 14,8284 
 5.2.3.  Aritjols-80, SL. ......................................................................................................... 9,7381 
 5.2.4.  Maria Immaculada Gili Cervera ............................................................................... 5,6074 
 5.2.5.  Penedès 4, S.L. .................................................................................................... 23,4474 
 5.2.6.  Rapejun, S.L. ........................................................................................................ 36,3787 
 

TOTAL ........................................................................................................................... 100,0000 

 
5.3 REPARTIMENT DE SOSTRE PONDERAT SEGONS PARTICIPA CIÓ.  

 5.3.1.  Ajuntament de Vilafranca (4.380,33 x 10,0000%) ........................... ................   438,03 m2 
 5.3.2.  E. i T. de Paleta Cano,SL (4.380,33 x 14,8284%) .............................................. 649,53 m2 
 5.3.3.  Aritjols-80, SL. (4.380,33 x 9,7381%) ...............................................................   426,56 m2 
 5.3.4.  Mª I. Gili Cervera (4.380,33 x 5,6074%) ............................................................. 245,62 m2 
 5.3.5.  Penedès 4, S.L. (4.380,33 x 23,4474%) .......................................................... 1.027,08 m2 
 5.3.6.  Rapejun, S.L. (4.380,33 x 36,3787%) ............................................................. 1.593,51 m2 

 

TOTAL  ...................................................................................................................... 4.380,33 m2 

 
5.4 VALORACIÓ DEL SOSTRE SEGONS PARTICIPACIÓ (urban itzat).  

 5.4.1.  Ajuntament de Vilafranca (438,03 m2 x 315,00 €) .......................................... 137.979,45 € 
 5.4.2.  E. i T. de Paleta Cano,SL (649,53 m2 x 315,00 €) ......................................... 204.601,95 € 
 5.4.3  Aritjols-80, SL. (426,56 m2 x 315,00 €) ........................................................... 134.366,40 € 
 5.4.4.  Mª I. Gili Cervera (245,62 m2 x 315,00 €) ........................................................ 77.370,30 € 
 5.4.5.  Penedès 4, S.L. (1.027,08 m2 x 315,00 €) ..................................................... 323.530,20 € 
 5.4.6.  Rapejun, S.L. (1.593,51 m2 x 315,00 €) ......................................................... 501.955,65 € 

 

TOTAL  ................................................................................................................. 1.379.803,95 € 
 
5.5 REPARTIMENT DE LES CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ SEG ONS PARTICIPACIÓ.  

 5.5.1.  E. i T. de Paleta Cano,SL (384.780,00 € x 16,4760%) .................................... 63.396,35 € 
 5.5.2  Aritjols-80, SL. (384.780,00 € x 10,8201%) ...................................................... 41.633,58 € 
 5.5.3.  Mª I. Gili Cervera (384.780,00 € x 6,2304%) ................................................... 23.973,33 € 
 5.5.4.  Penedès 4, S.L. (384.780,00 € x 26,0527%) ................................................. 100.245,58 € 
 5.5.5.  Rapejun, S.L. (384.780,00 € x 40,4208%) ..................................................... 155.531,16 € 

 

TOTAL  .................................................................................................................... 384.780,00 € 
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5.6 VALORACIÓ NETA DEL SOSTRE ADJUDICAT SEGONS PART ICIPACIÓ.  

 5.6.1.  Ajuntament de Vilafranca (137.979,45 € - 0,00 €) ......................................... 137.979,45 € 
 5.6.2.  E. i T. de Paleta Cano,SL (204.601,95 € - 63.396,35 €) ................................ 141.205,60 € 
 5.6.3  Aritjols-80, SL. (134.366,40 € - 41.633,58 €) .................................................... 92.732,82 € 
 5.6.4.  Mª I. Gili Cervera (77.370,30 € - 23.973,33 €) ................................................. 53.396,97 € 
 5.6.5.  Penedès 4, S.L. (323.530,20 € - 100.245,58 €) ............................................. 223.284,62 € 
 5.6.6.  Rapejun, S.L. (501.955,65 € - 155.531,16 €) ................................................ 346.424,49 € 

 

TOTAL  .................................................................................................................... 995.023,95 € 

 
5.7  PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

5.7.1 Ajuntament de Vilafranca  ..................................... Parcel.la 1 Front C/. Ferran (190,15 m2) 
 - Local (141,15 m2 x 0,655) .................................................................................... 92,45 m2 
 - Residencial VPO (423,45 m2 x 0,375) ................................................................ 158,79 m2 
 - Verd privat (49,00 m2 x 0,10) ................................................................................. 4,90 m2 

 

Total sostre ponderat                                                                                             256,14 m2 

 

 - Excés de sostre (256,14 m2 – 438,03 m2) ......................................................  – 181,89 m2 

              - Percentatge d’adjudicació (256,14 m2 x 0,1000 / 438,03 m2)  ........................     0,0585 
         - 6 habitatges VPO. 
         - Valoració del sostre adjudicat (256,14 m2 x 315,00 €/ m2) .........................    80.684,10 € 
         - Compensació econòmica sostre no adjudicat (181,89 m2x315,00 €/ m2) ...   57.295,35 € 
         - Càrregues d’urbanització (300.000,00 € x 0,00%) ......................................            0,00 € 
         - Valoració neta de l’adjudicació (80.684,10 € + 5 7.295,35 € - 0,00 €) ...   137.979,45 € 
 

5.7.2 Penedès 4, SL ......................... Parcel.les 2 - 3 Front C/. Ferran (191,00 m2  + 304,00 m2) 
 - Local (141,00 m2 x 0,655) .................................................................................    92,36 m2 
         - Local (192,00 m2 x 0,655) .................................................................................. 125,76 m2 
         - Residencial VPO (423,00 m2 x 0,375) ................................................................ 158,63 m2 

         - Residencial Lliure (576,00 m2 x 1,00) ................................................................. 576,00 m2 
         - Verd privat (162,00 m2 x 0,10) ............................................................................  16,20 m2 

 

Total sostre ponderat                                                                                             968,95 m2 
        

 - Excés de sostre (968,95 m2 – 1.026,75 m2) .....................................................   –57,80 m2 

              - Percentatge d’adjudicació (968,95 m2 x 0,2344 / 1.026,75 m2) ...........................     0,2212 
         - Percentatge de participació sense Ajuntament (0,2212 / 0,9415) .......................     0,2349 
         - Percentatge de participació inicial (segons aportacions) .....................................     0,2605 
         - 6 habitatges VPO. + 8 habitatges lliures.  
         - Valoració del sostre adjudicat (968,95 m2 x 315,00 €/ m2) .........................  305.219,25 € 
         - Compensació econòmica sostre no adjudicat (57,80 m2 x 315,00 €/ m2) ...    18.207,00 € 
         - Càrregues urbanització per participació inicial (384.780,00 € x 0,2605) ... – 100.235,19 €            
         - Valoració neta adjudicació (305.219,25 +  18.207,00 – 100.235,19) ........  223.191,06 €  
     

5.7.3 E. i T. de Paleta Cano,SL ...................................... Parcel.la 4 Front C/. Ferran (265,00 m2) 

 - Local (168,00 m2 x 0,655) .................................................................................  110,04 m2 
 - Residencial Lliure (504,00 m2 x 1,00) ................................................................ 504,00 m2 
 - Verd privat (97,00 m2 x 0,10) ................................................................................  9,70 m2 

 

Total sostre ponderat                                                                                             623,74 m2 
       



ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL PAU-18 I PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ 

 

 - Excés de sostre (623,74 m2 – 649,60 m2)  .......................................................   - 25,86 m2 

              - Percentatge d’adjudicació (623,74 m2 x 0,1483 / 649,60 m2) ............................       0,1424 
         - Percentatge de participació sense Ajuntament (0,1424 / 0,9415) ......................      0,1512 
         - Percentatge de participació inicial (segons aportacions) ...................................      0,1648 
         - 7 habitatges lliures. 
         - Valoració del sostre adjudicat (623,74 m2 x 315,00 €/ m2) .......................... 196.478,10 € 
         - Compensació econòmica sostre no adjudicat (25,86 m 2x 315,00 €/ m2) ...     8.145,90 € 
         - Càrregues urbanització per participació inicial (384.780,0 € x 0,1648) .....  – 63.411,74 €  
         - Valoració neta adjudicació (196.478,10 +  8.145,90 – 63.411,74) ..........   141.212,26 € 
 
5.7.4 M. I. Gili    ........................................................... .. Parcel.la 5 Front C/. Ferran (170,00 m2) 

 - Local (66,00 m2 x 0,655)  ....................................................................................  43,23 m2 
         - Residencial Lliure (198,00 m2 x 1,00)  ................................................................ 198,00 m2 
         - Verd privat (104,00 m2 x 0,10)  ............................................................................ 10,40 m2 

 

Total sostre ponderat                                                                                             251,63 m2 
         

 - Excés de sostre (251,63 m2 – 245,74 m2)  ...........................................................   5,89 m2 

              - Percentatge d’adjudicació (251,63 m2 x 0,0561 / 245,53 m2) ............................       0,0575 
         - Percentatge de participació sense Ajuntament (0,0575 / 0,9415) ......................      0,0611 
         - Percentatge de participació inicial (segons aportacions) ...................................      0,0623 
         - 2 habitatges lliures 
         - Valoració del sostre adjudicat (251,63 m2 x 315,00 €/ m2) .........................    79.263,45 € 
         - Valoració del sostre adjudicat en excés (- 5,89 m2 x 315,00 €/ m2) ...........   -  1.855,35 € 
         - Càrregues urbanització per participació inicial (384.780,0 € x 0,0623) .....  – 23.971,79 €  

       - Valoració neta adjudicació (79.263,45 - 1. 855,35 – 23.971,79) ..............    53.436,31 € 

            
5.7.5 Aritjols-80, SL  .................................................... Parcel.la 6 Front C/. Pontons (228,60 m2) 

         - Local (228,60 m2 x 0,655)  ................................................................................  149,73 m2 
         - Residencial Lliure (259,80 m2 x 1,00)  ................................................................ 259,80 m2 

 

Total sostre ponderat                                                                                             409,53 m2 
         

 - Excés de sostre (409,53 m2 – 426,65 m2)  .......................................................   - 17,12 m2 

              - Percentatge d’adjudicació (409,53 m2 x 0,0974 / 426,65 m2) .............................      0,0935 
              - Percentatge de participació sense Ajuntament (0,0935 / 0,9415) ......................      0,0993 
         - Percentatge de participació inicial (segons aportacions) ....................................      0,1082 
         - 3 habitatges lliures 
         - Valoració del sostre adjudicat (409,53 m2 x 315,00 €/ m2) .........................  129.001,95 € 
         - Compensació econòmica sostre no adjudicat (17,12 m2 x 315,00 €/m2) ...      5.392,80 € 
         - Càrregues urbanització per participació inicial (384.780,0 € x 0,1082) .....  – 41.633,20 €  

       - Valoració neta adjudicació (129.001,95 + 5.392,80  – 41.633,20) ............  92.761,55 € 

5.7.6 Rapejun, SL  ........................................................ Parcel.la 7 Front C/.Progrés   (897,00m2) 

 - Residencial P. C. (423,25 m2 x 0,950)  .............................................................. 402,09 m2 
 - Residencial Lliure (1.424,75 m2 x 1,00)  ......................................................... 1.424,75 m2 
 - Verd privat (435,00 m2 x 0,10)  ............................................................................ 43,50 m2 

 

Total sostre ponderat                                                                                          1.870,34 m2 
                 

                 - Excés de sostre (1.870,34 m2 – 1.593,56 m2) ....................................................  276,78 m2 



ESTUDI DEL VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL DEL PAU-18 I PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ 

 
                           - Percentatge d’adjudicació (1.870,34 m2 x 0,3638 / 1.593,56 m2) .........................   0,4269 

        - Percentatge de participació sense Ajuntament (0,4269 / 0,9415) ........................   0,4534 
                  - Percentatge de participació inicial (segons aportacions) .....................................   0,4042 
                  - 17 habitatges lliures + 6 habitatges PC. 

        - Valoració del sostre adjudicat (1.870,34 m2 x 315,00 €/ m2) .....................    589.157,10 € 
        - Valoració del sostre adjudicat en excés (- 276,78 m2 x 315,00 €/ m2) ......   -  87.185,70 € 
        - Càrregues urbanització per participació inicial (384.780,0 € x 0,4042) ..... – 155.528,08 €  

     - Valoració neta adjudicació (589.157,10 - 87.185,7 0 –155.528,08) .........   346.443,32 € 

            
         5.7.7 Resum. 

     - Valoració sostre adjudicat (80.684,10+305.219,25+196.478,10+79.263,45+129.001,95+             
589.157,10) ............................................................................................    1.379.803,95 € 

 
     - Valoració sostre adjudicat en excés (57.295,35+18.207,00+8.145,90-1.855,35+5.392,80-

87.185,70) .............................................................................................................   0,00 €  
  
     - Càrregues urbanització per participació (0,00 + 100.235,19 + 63.411,74 + 23.971,79 +    

41.633,20 + 155.528,08) ..........................................................................     384.780,00 € 
    
     - Valoració neta adjudicació (137.979,45 + 223.191,06 + 141.212,26 + 53.436,31 +       

92.761,55 + 346.443,32) ........................................................................       995.023,95 € 
 
              

5.8    CÀRREGUES URBANÍSTIQUES  

5.8.1.   Pressupost obres d’urbanització (segons POUM+IPC) ................................ 199.276,86 € 
5.8.2.   Estudis topogràfics  .......................................................................................... 4.200,00 € 
5.8.3.   Honoraris arquitecte projecte de Reparcel·lació  ............................................ 10.500,00 € 
5.8.4.   Honoraris arquitecte Pla de millora urbana .................................................... 10.800,00 € 
5.8.5.   Honoraris arquitecte projecte d’urbanització................................................... 10.300,00 € 
5.8.6.   Honoraris direcció d’obra .............................................................................     4.200,00 € 
5.8.7.   Honoraris Coordinació de Seguretat i Salut...................................................    1.800,00 € 
5.8.8.   Honoraris advocats redacció Bases i Estatuts i constitució junta ...................... 3.100,00 € 
5.8.9.   Assessorament jurídic Junta de Compensació ...............................................   3.400,00 € 
5.8.10. Assessorament comptable Junta de Compensació ........................................   3.400,00 € 
5.8.11. Honoraris advocats projecte de Reparcel·lació  ............................................... 7.500,00 € 
5.8.12. Honoraris Notari i Registrador de la Propietat  ............................................... 12.000,00 € 
5.8.13. Anuncis i publicacions aprovació instruments de planejament ........................  6.000,00 €  
5.8.14. Adquisició zona verda zona protecció arqueològica (+IPC) ............................ 39.500,00 € 
5.8.15. Imprevistos ...................................................................................................... 2.023,14 € 
5.8.16. IVA. a suportar  .............................................................................................. 66.780,00 € 
 

TOTAL APROXIMAT ............................................................................................... 384.780,00 € 
 

 
 

Vilafranca del Penedès, 25 d’abril de 2017 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FITXA INDIVIDUALITZADA DE LES PARCEL·LES RESULTANTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INFORME DE VALIDACIÓ GRÀFICA DE LES PARCEL.LES RESULTANTS 
AL CADASTRE. 
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Validació Gràfica alternativa 

La representación gráfica objeto de este informe, no respeta la delimitación de la finca matriz o del perímetro del 
conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente o no cumple los requisitos 
técnicos que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 
de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.   
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BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES

ESCALA 1:800

 10m 0  10  20m
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BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES

ESCALA 1:800

 10m 0  10  20m
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BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES

ESCALA 1:1000

 20m 0  20  40m

Leyenda
Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada
Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral
Superficie coincidente
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0883748CF9708S
Dirección CL FERRAN 75 

 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

AFECTADA TOTALMENTE

0883701CF9708S
Dirección CL PROGRES 48 

 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 1089 m2
Superficie restante: 1659 m2

0683702CF9708S
Dirección CL PROGRES 62 

 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 290 m2
Superficie restante: 176 m2

0683703CF9708S
Dirección CL PROGRES 60 

 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 181 m2
Superficie restante: 269 m2

0883749CF9708S
Dirección CL FERRAN 73 

 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 536 m2
Superficie restante: 28 m2

Hoja5/6

C
S

V
: 

6S
F

21
Q

X
H

JY
9K

G
K

N
M

 (
ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tr

o.
go

b.
es

) 
 | 

 F
ec

ha
 d

e 
fir

m
a:

 0
9/

05
/2

01
7

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
co

n 
C

S
V

 y
 s

el
lo

 d
e 

la
 D

IR
E

C
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
L

 C
A

T
A

S
T

R
O



0683701CF9708S
Dirección CL PROGRES 62 

 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 365 m2
Superficie restante: 3 m2

Dirección Dominio público o terreno no incorporado 
a la cartografía catastral. 
 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

Superficie afectada: 79 m2
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