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I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

1. Planejament que s’executa 

El present projecte de reparcel·lació es tramita en desenvolupament del Pla de Millora 
Urbana del Polígon d’actuació urbanística numero 12 “Pati del Gall” de Vilafranca del 
Penedès. L’esmentat instrument de planejament derivat va ser aprovat definitivament 
per acord plenari municipal de 5 de maig de 2020 (edicte publicat juntament amb la 
normativa urbanística al BOP de Barcelona de 21 de maig de 2020). 

2. Iniciativa i justificació legal de la tramitació 

El projecte es formula per iniciativa de la JUNTA DE COMPENSACIÓ del PAU-12 “Pati del 
Gall” de Vilafranca del Penedès, constituïda davant del Notari de Barcelona Sr. Joan 
Carles Ollé Favaro en data 25 de maig de 2018, amb núm. de protocol 1095, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 130 i següents del TRLLUC i 171 i següents 
del Decret 305/2006 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (en endavant 
RLLUC), i inscrita  al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de 
Catalunya en data 17 de gener de 2019 (expedient 2097/068232064669/B), amb el 
número d’assentament 4.643, del tom 65. 

L’Assemblea de la Junta de Compensació ha aprovat el projecte present i ha acordat 
trametre’l a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la seva tramitació, i, si 
s’escau, la seva aprovació definitiva. 

3. Objectius del projecte de reparcel·lació 

D’acord amb l’article 124 del TRLU 1/2010, de 3 d’agost, són finalitats del present projecte 
de reparcel·lació:  

a) La regularització de les finques registrals inicials per a la seva adaptació a les 
exigències del planejament.  

b) La cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès dels 
terrenys destinats a zona verda (ZV-1) del polígon d’actuació urbanística, així 
com la urbanització d’aquest espai de cessió al municipi. 

c) La cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès del 
sòl on emplaçar el 10% de l’aprofitament urbanístic; cessió que d’acord amb 
el que disposa l’article 43.1 del TRLU 1/2010, de 3 d’agost, es materialitza per 
mitjà de l’adjudicació de la finca resultant R-A2. 

d) Afecció de les finques  resultants a la càrrega urbanística associada al cost 
d’urbanització. 
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4. Marc legal 

Aquest Projecte de reparcel·lació es redacta i tramita d'acord amb la normativa 
continguda en els articles 119 a 129 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, (en endavant, TRLU), i, els articles 120 a 128 i 130 a 
150 i 159 a 161 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, del 
18 de juliol (en endavant, RLU).  

Són també d'aplicació a la regulació formal del Projecte de reparcel·lació, les 
prescripcions del Reglament per a l'execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el 
registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística (Reial Decret 1093/1997, de 4 
de juliol), en tot allò relatiu a l’accés al Registre de la Propietat del projecte de 
reparcel·lació.  

Pel que fa a les valoracions de les finques aportades són d’aplicació els criteris establerts 
al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de sòl i Rehabilitació Urbana, i el Reglament de Valoracions de la Llei de Sòl, aprovat pel 
Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre.  

Així mateix, són d’aplicació els articles 38 a 49 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i, per donar 
compliment a aquests preceptes, s’inclouran en les finques aportades a la reparcel·lació 
la referència cadastral respectiva. 

El present projecte de reparcel·lació d’acord amb el marc jurídic que li és d’aplicació, 
està format pels documents i plànols que es relacionen a l’Índex d’aquest Projecte. 

5. Descripció del polígon PAU-12 “Pati del Gall” 

El PMU del PAU-12, “Pati del Gall” està situat al sud del barri de l’Espirall, a tocar dels barris 
de la Barceloneta i Centre Vila, cap a la banda nord-est del casc urbà. 

Està integrat dins la trama urbana, i el seu àmbit forma part de l’illa delimitada pels 
carrers del Nord, Mas i Jornet, la Granada, Igualada i Pati del Gall. 

Limita al nord-oest pel carrer Mas i Jornet, una finca edificada amb un habitatge i 
l’interior d’illa, al nord-est amb un establiment comercial, a l‘est amb el carrer 
d’Igualada, al sud amb el carrer Pati del Gall, i a l’oest amb dues finques edificades amb 
blocs d’habitatges i amb el carrer del Nord.  

La superfície total de l’àmbit, segons l’aixecament topogràfic realitzat recentment, és 
de 5.923,73 m².  
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La major part de la superfície dels terrenys de titularitat privada corresponen a les finques 
que aporta el propietari majoritari i es troben lliures d’edificació. La resta són una 
construcció residencial i un magatzem de baixa altura. 

6. Ordenació que s’executa 

D’acord amb les determinacions del PMU del PAU-12 “Pati del Gall”, l’ordenació que 
s’executa és la següent:  

 
TOTAL PAU-12 5.923,73 m² 
  
Sistema espais lliures, clau 4 2.984,00 m² 

Total sistemes 2.984,00 m2 
 

Zona trama saturació, clau 11.2 1.806,34 m²  

Zona trama saturació, clau 11.2-HPO 1.133,39 m²  

Total zones 2.939,73 m2  

   

Sostre màxim 12.426,00 m2st 
Zona trama saturació, clau 11.2 7.930,00 m²  

Zona trama saturació, clau 11.2-HPO 4.496,00 m²  

Núm. Màx. Habitatges 125 ut 
 

7. Finques aportades 

En la documentació de transcendència hipotecària que incorpora el projecte de 
reparcel·lació es descriuen les finques registrals incloses del Polígon d´actuació 
urbanística amb les dades corresponents al titular de cada una i les d´inscripció al 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, així com l´estat de càrregues, la 
descripció tècnica, la dels excessos de cabuda, quina inscripció es sol·licita a l´empara 
de l´article 8 del Reial Decret 1093/97 de 4 de juliol, pel qual s´aprovà el Reglament sobre 
Inscripció al Registre de la Propietat d´actes de naturalesa urbanística. La relació de les 
finques aportades és la següent: 
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CODI ADREÇA PROPIETARI UTM FINCA 
REGSITRAL 

 
1 C/ Nord, 8 N2-10 Landcompany 2020, SL 1685421 28288 

2 C/ Igualada, 45 Landcompany 2020, SL 
1685405 i 
1685406 

14543 

3 C/ Igualada, 47 
Ma Glòria Català Casellas 
Joan Teixidó Català 

1685420 5677 

4 C/ Igualada, 49 Joan Teixidó Català 1685419 18425 

5 C/ Granada, LA 5 
Ma Glòria Català Casellas 
Joan Teixidó Català 

1685403 6010 

 

CODI SUP. CADASTRAL 
(m2) 

SUP. REGISTRAL 
(m2) 

SUP. APORTADA 
(m2) 

 

% PARTICIPACIÓ 
INICIAL 

1 2.543,00 2.682,10 2.550,10 43,05 

2 2.343,00 2.703,90 2.354,89 39,75 

3 284,00 235,75 281,12 4,75 

4 247,00 234,25 245,79 4,15 

5 496,00 997,22 491,83 8,30 

TOTAL 5.913,00 6.853,22 5.923,73 100,00% 
 

En el plànol número 3 consten identificades les “Finques aportades” d’aquest Projecte 
de reparcel·lació. La descripció de les finques aportades queda recollida en el 
Document II “Finques aportades”. 

8. Relació d’interessats 

En compliment d’allò disposat a l’article 129 del TRLU i els articles 145 del RLU, es 
consideren interessades les següents persones físiques o jurídiques: 

• Les persones propietàries de terrenys inclosos en el polígon 
• Les persones arrendatàries 
• Les persones titulars d’altres drets sobre els terrenys 
• Les persones ocupants legals d’habitatges afectats que constitueixin la seva 

residència habitual 
• Altres interessats 

Als efectes de determinar la titularitat s´han aplicat els criteris de la Llei d´Expropiació 
Forçosa que en el seu article 3er estableix, que llevat de prova en contra, es considerarà 
titular a qui amb aquest caràcter consti en els registres públics que produeixin 
presumpció de titularitat, només destructible judicialment. En el seu defecte, a qui 
aparegui amb tal caràcter en els registres fiscals o qui ho sigui públicament i notòria. 
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La relació d´interessats i les seves dades, és la següent: 

Propietaris de finques aportades: 

 LANDCOMPANY 2020, S.L.  

Gran Via de les Corts Catalanes, 129-131, 11ª planta 
08014 – Barcelona 
Persones de contacte: Sra. Milagros Cristóbal Morgado i August Subirà 
Santamaria 

 
 Joan Teixidó Català  

 
C/ Igualada 47 
08720- Vilafranca del Penedès 

 
 Maria Glòria Català Casellas 

 
C/ Igualada 47 
08720- Vilafranca del Penedès 

 

Titulars de càrregues reals: 

 BANCO SANTANDER S.A. 

Ciudad Grupo Santander 
Avda. Cantabria, s/n  
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
 
[Ostenta un dret d’hipoteca sobre les finques registrals 28288 i 14543 (aportada 1 
i 2)] 

 

9. Operativa hipotecària i correspondències 

A l´empara de l´article 18.3 del Reglament Hipotecari Urbanístic aprovat per Reial Decret 
1093/1997, de 4 de juliol, la inscripció de títol de reparcel·lació es durà a terme per mitjà 
de la cancel·lació directa de les inscripcions i resta d´assentaments vigents de les finques  
originaries sense mitjançar agrupació instrumental. 

D´acord amb l´article 7.4 del mateix Reglament, en l´apartat d’adjudicació de les 
finques de reemplaçament es determina la correspondència entre els aprofitaments 
teòrics aportats al projecte per cada una de les finques inicials, i les finques de resultat. 
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10. Tractament de les càrregues i gravàmens reals i de les construccions i 
plantacions existents 

A la finca aportada 1, propietat de LANDCOMPANY 2020, SL., consta l’existència d’una 
càrrega real: una hipoteca a favor del Banco de Santander sobre la finca registral 28288.  

En la finca aportada 2, propietat de LANDCOMPANY 2020, SL., consta l’existència d’una 
càrrega real: una hipoteca a favor del Banco de Santander sobre la finca registral 14543.  

Ambdues càrregues reals es traslladen sobre les finques resultants per subrogació real. 

No consta l’existència de drets personals (arrendaments) sobre les finques aportades i 
que faci necessària la seva extinció. 

11. Criteris de valoració i determinació de l’aprofitament urbanístic 

L´article 126 del TRLUC estableix que les finques resultants es valoraran segons els criteris 
que els propietaris decideixin per unanimitat i, en tot cas, sota principis objectius i 
generals per a tot el Polígon d´actuació urbanística, estableix aquest precepte que es 
tindran en compte les regles de l´article 36 del RLUC. 

D’acord amb el què estableix l’article 37 del TRLUC, l’aprofitament urbanístic és la 
resultant de ponderar l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el 
planejament urbanístic. Les regles de ponderació de l’aprofitament en un àmbit 
d’actuació urbanística comporten que, quan el planejament preveu diferents usos, cal 
establir un valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna. 

Per a la determinació de l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació, de 
conformitat amb el què estableix l’article 36 del RLUC, s’estableixen en aquest cas 
coeficients d’homogeneïtzació, iguals o menors que la unitat, que expressen les 
diferències de valor de l’ús de cada zona en relació amb el valor dels usos de la resta. 

11.1 Càlcul del valor de repercussió del sòl 
 
D’acord amb allò disposat a l’article 40 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, a l'efecte 
del repartiment dels beneficis i càrregues i l'adjudicació de parcel·les resultants, el sòl es 
taxarà pel valor que li correspondria si estigués acabada l'actuació. 

En desenvolupament d’aquesta norma, el Reglament de Valoracions (RD 1492/2011, de 
24 d’octubre) determina a l’article 27 que el sòl es taxarà en els termes establerts a 
l’article 22 del mateix Reglament. 

Conforme al règim d’usos admès pel planejament s’ha determinat el valor residual del 
sòl de cada ús. S’obté mitjançant la fórmula de càlcul del valor residual pel procediment 
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estàtic establert en l’art. 22.2 del Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl: 

Vr = Vv / K - Vc  

on, 

Vr= valor de repercussió del sòl de l’ús considerat. 

Vv= valor en venda (€/m² sostre) del producte immobiliari acabat, calculat sobre 
la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu. 

K = coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, inclosos els de 
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial. Per caràcter 
general, el seu valor serà 1,40. Tanmateix podran ponderar-se fins a 1,20 aquells 
terrenys destinats a habitatge unifamiliar en àrees amb poca dinàmica 
immobiliària o habitatge protegit. En aquest cas establirem un coeficient de 1,40. 

Vc= valor de la construcció. Serà el resultat de sumar les despeses d’execució 
material de l’obra, les despeses generals, el benefici industrial del constructor, 
l’import dels tributs, els honoraris professionals i les despeses necessàries per a la 
construcció de l’immoble. 

Així, per una banda, realitzem un estudi de mercat que avaluï el preu de venda dels 
productes immobiliaris acabats amb els diferents usos que contempla cada tipus 
d’aprofitament de l’àmbit, i per altra banda, estimem els costos necessaris per edificar, 
concepte que comprèn els costos d’execució material i les despeses generals, incloses 
les de finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial. 

a) Valor de repercussió habitatge protegit de règim general 

L’article 48 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge estableix 
que el valor residual del sòl destinat a la construcció d’habitatges amb protecció oficial 
de règim general no pot superar el 20% del preu màxim de venda per metre quadrat de 
superfície útil de la zona geogràfica B.  El preu màxim de venda s’estableix com a resultat 
d’aplicar un percentatge a les rendes mitjanes anuals existents en el mercat 
d’habitatges, que es determinen a partir del lloguer mitjà resultant de les fiances dels 
contractes de lloguer de l’Institut Català del Sòl en cadascuna de les zones 
geogràfiques. La Disposició transitòria setena indica que mentre no s’aprovi l’ordre del 
conseller competent en què es determinin els preus màxims de venda, es mantenen els 
vigents en la data d’entrada en vigor del Decret 75/2014, és a dir els determinats a 
l’article 9.1 del Decret 13/2010 del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 

L’article 77 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, modificada pel DL 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge estableix dues noves 
qualificacions d’habitatge amb protecció oficial, la genèrica i l’específica, que 
substitueixen la vigent. Tanmateix, aquesta condició no és d’aplicació en el present 
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projecte de reparcel·lació perquè, d’acord amb la Disposició transitòria cinquena, en 
execució del planejament urbanístic aprovat de conformitat amb el règim anterior, no 
han transcorregut quatre anys des de l’entrada en vigor del Decret Llei 17/2019. 

Així mateix, però, el Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per 
estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats 
d’allotjament en règim de lloguer, modifica el DL 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge i incorpora la Disposició transitòria 
cinquena bis en la qual s’estableixen els preus de venda i rendes màxims d’acord amb 
el règim anterior. 

Per tant, a continuació calculem el valor de repercussió màxim del sostre destinat a la 
construcció d’habitatge amb protecció oficial de règim general, que pel municipi de 
Vilafranca del Penedès correspon a la Zona B i un preu de 1.938,32 €/m² útil. 

- Valor repercussió HPO RG = 1.938,32 €/m² útil x 20 % repercussió = 387,66 €/m² 

Aquest valor actualment es situa per sobre de valors de mercat de sostre residencial 
d’aquesta tipologia. Per aquesta raó, calcularem el valor de repercussió de l’habitatge 
protegit en règim general pel mètode estàtic, essent el que procedeix: 

- Preu de venda construït: 1.938,32 €/m² útils x 0,75 = 1.453,74 €/m² sostre construït 
- Cost de construcció (BEC 3r T 2020): 1.013,16 €/m² construïts 
- Valor repercussió HPO RG = 1.453,74 €/m² / 1,25 – 1.013,16 €/m² = 149,83 €/m² 

Aquest valor facilitarà la viabilitat de la construcció i venda d’aquest sostre a uns terminis 
que permetin acomplir la seva funció social.  

b) Valor de repercussió habitatge protegit de preu concertat 

El valor de venda de l’habitatge amb protecció oficial de preu concertat el fixa l’art. 9.1 
del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, on per a 
la zona B on es situa el municipi de Vilafranca del Penedès, es fixa un valor màxim de 
venda de 2.183,04 €/m² sostre útil. 

Per al cost de construcció es té en compte el valor de 1.013,16 €/m² construïts, que 
determina el Butlletí Econòmic de la Construcció per al 3r trimestre de 2020, per 
edificacions de nova construcció destinades a ús residencial plurifamiliar de renda social 
de PB+4 (inclou 9,50% d’honoraris i permisos d’obra, 2% de seguretat i salut, 6% de 
benefici industrial i 13% de despeses generals). 

A continuació, calculem el valor de repercussió del sostre destinat a la construcció 
d’habitatges amb protecció oficial de preu concertat: 

- Preu de venda construït: 2.183,04 €/m²st útil x 0,75 = 1.637,28 €/m² sostre construït 
- Cost de construcció: 1.013,16 €/m² construïts 
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- Valor repercussió HPO PC = 1.637,28 €/m² / 1,30 – 1.013,16 €/m² = 246,29 €/m² 

c) Valor de repercussió habitatge de renda lliure 

Per obtenir un valor de venda d’habitatges d’obra nova el màxim aproximat al mercat 
s’ha procedit a efectuar un mostreig d’ofertes obtingudes d’immobiliàries que operen a 
través d’internet com és Idealista.com o Habitaclia.com. 

 

El valor bàsic de la construcció (€/m² de construcció) es considera el de reposició de les 
edificacions existents. Per edificacions de nova construcció destinades a ús residencial 
plurifamiliar de renda normal entre mitgeres, el Butlletí Econòmic de la Construcció del 
3r trimestre de 2020 determina un mòdul de 1.318,37 €/m² sostre construït (inclou 9,50% 
d’honoraris i permisos d’obra, 2% de seguretat i salut, 6% de benefici industrial i 13% de 
despeses generals). Tanmateix, aplicarem un coeficient reductor del 10% per tractar-se 
d’un municipi no inclòs dins la zona A. 

El valor de repercussió del sòl serà el següent: 

Vr habitatge lliure= ( 2.224,70 €/m² / 1,40) – 1.186,53 €/m² = 402,54 €/m²  

11.2 Valors d’homogeneïtzació 
 
Els valors de repercussió per a cadascun dels usos, expressats en euros, i els coeficients 
d’homogeneïtzació que s’apliquen es resumeixen a la taula següent: 
 

ÚS VRS COEFICIENT 

Habitatge lliure 402,54 €/m²st 1,0000 

HPO Règim general 149,83 €/m²st 0,3722 

HPO Règim concertat 246,29 €/m²st 0,6118 

 



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-12 PATI DEL GALL 
Vilafranca del Penedès  

 

 

 

  12 

 

12. Del règim urbanístic del sòl i de la cessió del 10% de l’aprofitament 
urbanístic 

Segons s’ha indicat, el règim jurídic del sòl inclòs al PAU-12 té la condició d’urbà no 
consolidat, essent-li d’aplicació les determinacions de l’article 43 del TRLU. 

De conformitat amb l’obligació legal imposada són de cessió obligatòria en favor del 
Municipi de Vilafranca del Penedès els sòls on situar el 10% de l’aprofitament urbanístic. 

El sostre apropiable en aquests termes per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és el 
següent: 

 Unitats d’aprofitament poligonal: 10.383,50 UA.  

 Determinació del 10% de l’aprofitament de cessió  

10% cessió = 10.383,50 UA x 10% = 1.038,35 UA.  

 Adjudicació: 1.038,35 UA que es concreten en la parcel·la següent: 

100% de la parcel·la resultant R-A2 (1.038,35 UA)  

 No es produeixen diferències d’adjudicació en l’assignació al municipi dels drets 
corresponents al 10% d’aprofitament mig. 

13. Adjudicació de l’aprofitament 

La participació dels propietaris es calcula en base al coeficient de participació de cada 
propietari per la superfície de sòl aportat, prenen com a referència la superfície real 
segons amidament topogràfic, una vegada deduït el 10% d’aprofitament de cessió 
obligatòria i gratuïta a l’ajuntament. Els coeficients que en resulten són els que s’indiquen 
en el quadre següents: 

 
PROPIETARI SUP. APORTADA 

(m2) 
 

% 
APROFITAMENT 

% 
PARTICIPACIÓ 

 
Landcompany 2020, SL 4.904,99 82,80 74,52 

Ma Glòria Català Casellas 
(usufructuaria) 
Joan Teixidó Català 
(propietari) 

772,95 13,05 11,74 

Joan Teixidó Català 245,79 4,15 3,74 

Ajuntament Vilafranca del 
Penedès   10,00 

TOTAL 6.593,73 100,00% 100,00% 
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13.1 Configuració de les finques resultants 

Per a l’adjudicació de les finques resultants s’han considerat els següents criteris: 

- Les finques resultants d’aprofitament privat es configuren de forma que es garanteixi la 
funcionalitat de les corresponents unitats d’edificació, d’acord amb l’ordenació 
volumètrica que s’estableix al PMU. 

- En el cas que existeixin diferències entre els drets adjudicables i els adjudicats, aquests 
seran objecte de compensació econòmica, calculada en el compte de liquidació 
provisional. 
 
- D’acord amb la legislació vigent, les edificacions, construccions i instal·lacions, els 
sembrats i les plantacions que no es puguin conservar es valoraran amb independència 
del sòl, sempre que s’ajustin a legalitat del temps de la valoració, i el seu import es 
satisfarà al propietari interessat, en concepte de despeses d’urbanització del sector.  
 
- S’han d’adjudicar com a finques independents les superfícies que compleixin els 
requisits de parcel·la mínima edificable i que tinguin la configuració i les característiques 
adequades per a edificar-hi de conformitat amb el planejament urbanístic. 

D’acord amb l’article 44 del TRLU i, així mateix, d’acord amb l’article 16 del TRLS, les 
actuacions de transformació urbanística, comporten entre altres, els següents deures 
legals: 

a. Lliurar a l’Ajuntament o a l’Administració que pertoqui, de manera obligatòria 
i gratuïta el sòl reservat per vialitat, espais lliures, zones verdes, equipaments i 
restants dotacions públiques, incloses en la pròpia actuació o adscrites a ella 
per a la seva obtenció.  

b. Lliurar a l’Administració actuant, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl 
necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic del sector, lliure de càrregues d’urbanització. 

El Document III conté la descripció de les finques resultants. Allí es detalla la naturalesa, 
extensió, límits, zonificació, edificabilitat, adjudicació i carregues que es traslladen o que 
es creen sobre cada una de les finques resultants. S'assenyala, específicament, l'afecció 
urbanística que regula l'article 127.b) del TRLU. 

De conformitat amb l'article 7.9 del Reial Decret 1.093/97, de 4 de juliol, pel qual 
s'aproven les normes complementàries del Reglament per a l'execució de la Llei 
Hipotecària, en la descripció de les finques resultants s'inclou també la quota de 
participació en el saldo del compte de liquidació.  

La relació de les finques resultants, amb la seva correspondència de valor i quota de 
participació, es justifica als quadres numèrics units a la present memòria. 
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En el plànol 6 de «Finques resultants», els sòls de reemplaçament incorporen una divisió 
parcel·lària que és la que tindrà accés al Registre de la Propietat una vegada ferm en 
via administrativa el document reparcel·latori. 

El quadre resum de les finques resultants d’aprofitament és el següent: 

FINCA RESULTANT m² sòl tipologia m²st 

R-A1 510,31 
Habitatge lliure 767,73 

Règim concertat 1.057,39 

R-A2 623,08 
Règim general 2.485,20 

Règim concertat 185,21 

R-B1 410,82 Habitatge lliure 1.930,47 

R-B2 1.395,52 Habitatge lliure 6.000,00 

TOTAL SÒL PRIVAT 2.939,73  12.426,00 

14. Compensació en concepte de diferències d’adjudicació 

L’adjudicació de drets que es proposa acredita l’existència de diferències 
d’adjudicació. En conseqüència, cal fixar un valor de repercussió del sòl als efectes de 
donar compliment a les exigències l’article 40 del TRLSRU aprovat per Decret legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre («Valoració del sòl en règim d’equidistribució de beneficis i 
càrregues»). Aquest article obliga a taxar el sòl segons el valor que com si l’actuació es 
trobés finalitzada, amb deducció de les despeses de transformació del sòl. Aquest criteri 
és d’obligada aplicació en la verificació d’operacions de repartiment de beneficis i 
càrregues precises per a l’ordenació urbanística conforme al que disposa l’article 34.1.a) 
de la mateixa Llei. 

Conforme a la justificació que es desprèn del quadre numèric de l'apartat 11.2 de la 
present Memòria, els valor residual del metre quadrat de sostre i de la unitat de valor es 
fixa en: 

ÚS SOSTRE COEFICIENT UA VALOR 
APROFITAMENT 

Habitatge lliure 8.698,20 m²st 1,0000 8.698,20  3.501.365,30 € 

HPO Règim general 2.485,20 m²st 0,3722 925,03 372.362,49 € 
HPO Règim 
concertat 1.242,60 m²st 0,6118 760,26 306.035,17 € 

TOTAL 12.426,00 m²st  10.383,50 3.873.727,78 € 

CORRESPONDÈNCIA UNITÀRIA 373,07 €/UA 
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15. Criteris utilitzats per a l’adjudicació de les finques resultants. Criteris de 
correspondència 

L’ordenació definida pel PMU del PAU-12 "Pati del Gall” de Vilafranca del Penedès 
delimita les parcel·les resultants en les quals cal situar els drets de resultat i s’adjudiquen 
partint dels criteris següents: 

 Els drets de reemplaçament corresponents a Landcompany 2020, SL (aportades 
FA-1i FA-2) es concreten en la finca resultant R-A1 i R-B2 situades fent front als 
carrers Pati del Gall i Nord. Per tant, respectant el principi de proximitat. 

 Els drets de reemplaçament corresponents al Sr. Joan Teixidó Català i la Sra. Ma 
Glòria Català Casellas (aportades FA-4; FA-5 i FA-6) es concreten en la finca 
resultant R-B1 situada en el mateix emplaçament de la finca inicial. Per tant, 
respectant el principi de proximitat. 

 Els drets de reemplaçament corresponents al 10% de cessió en favor de 
l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS es localitza a la finca resultant R-A2. 

15.1 Cessions gratuïtes a l’Ajuntament 

Les finques destinades a sistemes urbanístics de titularitat pública s’adjudiquen a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en virtut de cessió obligatòria i gratuïta, de 
conformitat amb el què estableix la legislació urbanística. 

De l'àmbit total del PAU-12 "Pati del Gall", es cedeix a l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès una extensió total destinada a sistema d'espais lliures, Clau 4, de superfície 
2.984,00 m².  

Aquesta cessió es realitza lliures de gravàmens i és objecte de descripció en Document 
III de la present Memòria Justificativa (“Finques resultants”). 

16.   Béns i drets afectats i indemnització dels incompatibles amb el 
planejament. 

L’article 120 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost especifica les despeses 
procedents d’indemnitzacions de béns i drets afectats que hauran de córrer a càrrec 
de les persones propietàries del polígon. El conjunt de drets i béns indemnitzables està 
constituït per tots aquells que s’inclouen en algun dels grups següents: 

- Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la 
destrucció de plantacions, obres i instal·lacions. 

- Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 
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- Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord 
amb la legislació aplicable en matèria de sòl. 

- Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament. 

Pel que fa a la data de referència de les valoracions, l’article 34.2.a del Reial Decret 
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana, determina que per a actuacions de distribució de beneficis i 
càrregues, les valoracions s’entendran referides a la data d’aprovació inicial de 
l’instrument de gestió urbanística, que en aquest cas és el projecte de reparcel·lació. 

Així mateix, l’article 131 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme especifica també, que la data de referència de les 
valoracions contingudes en el projecte de reparcel·lació és la de la seva aprovació 
inicial, i s’actualitzaran en l’aprovació definitiva d’acord amb l’interès legal del diner, a 
partir del transcurs del termini de sis mesos des de l’aprovació inicial. 

16.1 Construccions incompatibles amb el planejament. 

Amb aquest concepte es valoraran les indemnitzacions corresponents a aquelles 
construccions, plantacions, obres i instal·lacions que la seva conservació sigui 
incompatible amb el planejament que s’executa.  

D’acord amb l’article 5 del RD 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament de valoracions de la Llei del sòl, les construccions, plantacions, obres i 
instal·lacions existents que no estiguin legalitzades o disposin de llicències a precari en el 
moment de la valoració no tindran dret a indemnització.  

Dins l’àmbit del PAU-12 “Pati del Gall”, els únics elements a enderrocar per a l’execució 
de la nova ordenació són part de les edificacions existents en la finca aportada FA-03 
que són incompatibles amb el planejament vigent, ja que la resta són actualment solars 
i no hi existeixen ni béns ni drets incompatibles amb el planejament que es desenvolupa. 

La valoració de la indemnització de les construccions existents incompatibles amb 
l’ordenació es calcula conforme als criteris establerts per l’art. 18 del RD 1492/2011, de 
24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl i d’acord 
amb la fórmula de càlcul establerta en l’art. 18: 

   V= Vr-(Vr-Vf)*ß       on, 

V= Valor de l’edificació, construcció o instal·lació, en euros 
Vr= Valor de reposició brut, en euros 
Vf= Valor de l’edificació, construcció o instal·lació al final de la vida útil en euros. 
ß= Coeficient corrector per antiguitat i estat de conservació 
El valor de l’edificació, construcció o instal·lació al final de la vida útil es determinarà 
d’acord amb les característiques de la mateixa i no podrà ser superior al 10% del valor 
de reposició brut.  
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El valor de reposició brut, Vr,  serà el resultat de sumar al valor de mercat dels elements 
que integren les despeses d’execució material de l’obra, les despeses generals i el 
benefici industrial del constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els 
honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries 
per a construir l’edificació de característiques similars. 

Es prendrà com a valor bàsic de la construcció (€/ m² de construcció) el que estableix 
el Butlletí Econòmic de la Construcció per al 3r trimestre de 2020 per edificacions de nova 
construcció d’ús residencial i que és de 979,08 €/ m². Per a l’ús de magatzem, es compta 
al 60% del valor de l’ús residencial, és a dir, 587,45 €/ m². 

El coeficient corrector per antiguitat i estat de conservació serà el recollit a l’article 18 i 
la taula de l’annex II del RD 1492/2011 d’acord amb la següent expressió: 

β = 1- [ 1- (a-a2) /2 ] * C 

on, 

a= antiguitat 
C= coeficient corrector segons estat de conservació. 
 

Com antiguitat es prendrà el percentatge transcorregut de la vida útil de la construcció 
d’acord amb el seu ús (annex III del RD 1492/2011). Es tindran en compte aquelles obres 
de reforma o rehabilitació si són legals, han estat efectuades sota l’empara de llicència 
urbanística municipal o si consten en algun registre oficial com ara el cadastre. 

 

16.1.1  Valoració individualitzada FA-03 

La Sra. Ma Glòria Català Casellas i el Sr. Joan Teixidó Català són propietaris del 100% de 
la finca urbana situada a la Carretera d’Igualada núm. 47, que ocupa una superfície de 
sòl total de 281,12 m2 sobre la qual hi ha una edificació de planta baixa i pis amb un 
magatzem que sobresurt per la part posterior només en planta baixa.  

Segons descripció registral, la superfície construïda total és de 160,00 m2 de sostre per 
planta, i per tant, té una superfície edificada total de 320,00 m2. Segons la informació 
cadastral, l’edificació data de 1941 i té una superfície destinada a magatzem en planta 
baixa de 202 m2 i de 160 m2 en planta primera destinada a habitatge. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, als 
arxius municipals no consta cap llicència urbanística conforme a l’immoble s’hagin 
practicat obres de rehabilitació, millora o manteniment.  

 

 

ÚS Vr (€/m2 st )
Residencial . Casa renda normal entre mitgeres 1.286,96

Residencial. Habitatge unifamiliar senzill de dues plantes entre mitgeres. 1.104,55

Residencial. Habitatge unifamiliar senzill d’una planta entre mitgeres. 1.173,34

Nau industrial 487,67

Locals (es comptabilitzarà un 70% del valor residencial) 900,87

VALOR REPOSICIÓ CONSTRUCCIONS EXISTENTS
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Atès que en la configuració de les finques resultants es té en compte el manteniment de 
l’edificació existent que és compatible amb el planejament, segons l’aixecament real 
efectuat, la superfície construïda que és necessària enderrocar perquè es troba situada 
dins dels terrenys qualificats de sistemes d’espais lliures que s’hauran d’urbanitzar i cedir 
gratuïtament a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és de 55,50 m2st corresponents 
a la part posterior del magatzem de la planta baixa. 
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Per al càlcul de la indemnització de les construccions existents incompatibles amb 
l’ordenació s’aplicarà la fórmula de càlcul establerta en l’art. 18 del RD 1492/2011, de 
24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl: 

   V= Vr-(Vr-Vf)*ß       

Considerant l’edificació d’ús de magatzem en planta baixa i una vida útil màxima de 
100 anys, els valors de cada paràmetre seran els següents: 

 

Per tant, la indemnització de la construcció existent per ser incompatible amb el 
planejament que s’executa serà:  

I c =  55,50 m2 st x 233,85 €/m2 = 12.978.67 € 

Per altra banda, segons les dades que consten al padró municipal, a la finca hi ha 
empadronada des de l’any 1986 la Sra. Ma Glòria Català Casellas juntament amb Joan 
Teixidó Català, Joan Teixidó Coloma i Amos Teixidó.  

Tanmateix, atès que el seu habitatge es mantindrà intacte com a finca resultant, no 
procedeix contemplar el dret de reallotjament ni cap indemnització per les despeses 
procedents del trasllat forçós ni l’alta dels subministraments de serveis. 

Finalment doncs, l’import total de la indemnització serà la corresponent a la de les 
construccions incompatibles amb el planejament incrementada amb el 5% de premi 
d’afecció d’acord amb l’article 47 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre 
de 1954, i la Sentència núm. 972/2015 dictada pel TSJC en data 29.12.2015, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 160/2012, fent un total de: TRETZE MIL SIS CENTS VINT-I-SET 
EUROS AMB SEIXANTA UN CÈNTIMS D’EURO (13.627,61€). 

16.2 Indemnització de drets reals i personals 

Amb aquest concepte es valoren les indemnitzacions corresponents a l’extinció 
d’aquells drets reals (censos, servituds, usdefruit, dret d’ús, dret d’habitació, dret de 
superfície, nua propietat, ple domini, dret de vol,...) i drets personals (contractes de 
lloguer,...) incompatibles amb l’execució del planejament. 

Les finques aportades en la reparcel·lació no estan gravades amb cap càrrega 
corresponent a drets reals o personals que calgui extingir a causa de la reparcel·lació, i 
per tant, indemnitzar.  



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-12 PATI DEL GALL 
Vilafranca del Penedès  

 

 

 

  20 

 

16.3 Indemnització per trasllat d’activitats 

Els titulars d’activitats econòmiques degudament legalitzades amb la corresponent 
llicència municipal i que no disposin de llicències a precari, afectades i per tant, 
incompatibles amb el planejament urbanístic que s’executa, tan si són de tipus industrial 
com comercial, tenen dret a percebre una indemnització pel trasllat de l’activitat i per 
les pèrdues econòmiques que, de ser-ne el cas, puguin produir-se com a conseqüència 
del trasllat. 

Tanmateix, dins l’àmbit del PAU-12 “Pati del Gall”, no s’hi exerceix cap tipus d’activitat i 
per tant, no correspon cap indemnització per aquest concepte. 

17. Despeses d’urbanització repercutibles  

Qualsevol transformació urbanística implica unes despeses importants que han 
d’assumir els diferents propietaris del sòl en funció del seu percentatge de participació 
dins l’àmbit. L’article 120 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost especifica les 
despeses que hauran de córrer a càrrec de les persones propietàries del polígon i que 
comprenen els següents conceptes: 
 

- La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament i pels 
projectes d’urbanització. 

- Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la 
destrucció de plantacions, obres i instal·lacions. 

- Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 

- El cost dels projectes de planejament, dels projectes d’urbanització i dels 
instruments de gestió urbanística. 

- Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents 
dels acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió 
urbanística. 

- Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de 
proporcionalitat i de no-enriquiment injust. 

- Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord 
amb la legislació aplicable en matèria de sòl. 

- Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament. 

Per al càlcul de les despeses globals del PA-12, tots aquests conceptes s’agrupen en tres 
grans grups: 
 

• Pressupost d’urbanització pel coneixement de l’administració, que inclou 
despeses d’urbanització de zones verdes i la despesa associada a la portada de 
serveis. 
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• despeses d’indemnitzacions per construccions existents i altres drets no 
compatibles amb el planejament. 

• despeses de gestió per al desenvolupament del PAU-12. 

 

Obres d’urbanització: 

El costos de les obres d’urbanització d’aquest instrument de gestió són els definits en el 
Projecte d’urbanització del polígon PAU-12 “Pati del Gall” que es tramita simultàniament 
a aquest projecte de reparcel·lació. 
L’esmentat projecte d’urbanització inclou la definició de les zones verdes, l’enderroc de 
construccions existents, el desenvolupament de les xarxes de serveis de clavegueram, 
aigua potable, gas natural, subministrament elèctric, enllumenat públic, 
telecomunicacions, reg, així com el mobiliari urbà i la jardineria. 
 
D’acord amb el pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) del referit 
projecte d’urbanització, la previsió de despeses imputables a l’àmbit del P-12 són les 
següents: 
 

 
CONCEPTE IMPORT (€) 
Enderrocs 9.829,25 

Moviment de terres 33.835,52 

Paviments 103.789,93 

Xarxa sanejament i evacuació d’aigües 17.658,72 

Xarxa distribució aigua potable i reg 13.617,85 

Xarxa enllumenat públic 29.000,78 

Jardineria 38.246,89 

Mobiliari urbà 31.075,78 

Imprevistos 8.311,64 

TOTAL PEM 285.366,36 
Despeses generals i benefici industrial 54.219,61 

Seguretat i salut 5.707,33 

21% IVA 72.511,59 

TOTAL PCA 417.804,89 
 

 

Indemnitzacions: 

Les indemnitzacions que es contemplen en el present projecte de reparcel·lació són les 
justificades en l’apartat 16.1.1. de la Memòria i que són de 13.627,61€. 
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Despeses de gestió: 

Les despeses de gestió representen els costos interns necessaris per portar a terme tot el 
procés de transformació del sòl. 

Dins d’aquest concepte s’hi inclouen la redacció dels projectes de planejament, dels 
projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística; els honoraris de direcció 
de les obres; les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics 
corresponents dels acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió 
urbanística; les taxes i impostos derivats de la tramitació de llicències; les despeses de 
gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no-
enriquiment injust. 

La previsió de despesa per a cada un d’aquests conceptes es justifica a la taula següent: 

 

CONCEPTE IMPORT (€) 
Redacció PMU 20.500,00 

Redacció Projecte reparcel·lació 10.900,00 

Redacció Projecte d’Urbanització 18.000,00 

Honoraris direcció i control obres urbanització 11.000,00 

Topografia 800,00 

Despeses estructura, funcionament i Registre 8.000,00 

TOTAL 69.200,00 € 
 

17.1 Despeses totals 

D’acord amb les justificacions anteriors, els costos de transformació imputables a l’àmbit 
són els següents: 

 
CONCEPTE IMPORT (€) 

Urbanització bàsica i enderrocs 417.804,89 

Indemnització vols a enderrocar 13.627,61 

Despeses de gestió 69.200,00 

TOTAL 500.632,50 € 
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El saldo del compte de liquidació provisional atribueix aquests costos de transformació 
del sòl a les finques resultants d’aprofitament privatiu excloent la de cessió del 10% a 
l’Administració actuant.  

18. Quadre d’adjudicació  

 

 

 

19. Compte de liquidació provisional  
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Barcelona, abril 2021 
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II FINQUES APORTADES 
 
FINCA APORTADA FA-01 

 

TITULAR:  100% LANDCOMPANY 2020 S.L. 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL: “URBANA-parcela de terreno con almacén al lado derecho, 
entrando y posterior y oro edificio contiguo formado de bajos destinados a almacén y 
un piso alto destinado a vivienda,- según el titulo todo ello en estado ruinoso y destinado 
a derribo-, situado en Vilafranca del Penedès, calle Norte, número ocho y diez, 
formando esquina con la calle Mas i Jornet en la que le corresponde el número dos. De 
superficie, en conjunto, dos mil seiscientos ochenta y dos metros con diez decímetros 
cuadrados. LINDA: por el frente, Oeste, con la calle del Nord; por la izquierda, saliendo, 
Sur, con la calle Mas i Jornet, con casa de Vicente Cartró, con José Bonastre, Pedro 
Guilera y Maria Escudé; por la derecha, Norte, con edificio de Manuel Vidal Tuya; y por 
la espalda, Este, parte con terreno de doña Teresa Rauet Ráfols y parte con casa de 
José Bonsatre y Josefa Bernadó, y parte con Antonio Romeu.” 

OBSERVACIONS: De conformitat amb la pròpia descripció registral que afirma que les 
construccions existents estaven en estat ruïnós i destinats a enderroc, efectivament, de 
la realitat acreditada es dedueix l’enderroc de les construccions. 

INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, al foli 101, 
del tom 2002, llibre 776, finca registral 28.288. 
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TÍTOL: Pertany el ple domini de la finca a la societat LANDCOMPANY 2020 S.L. per títol de 
aportació social, autoritzat pel notari de Madrid, Sr. Antonio Pérez-Coca Crespo de data 
8 de novembre de 2019 i inscrit el 8 de juny de 2020. 

CÀRREGUES REGISTRALS: Es troba afecta a les següents càrregues: 

Hipoteca a favor de BANCO SANTANDER S.A., garantía por A) capital de tres millones 
setecientos treinta y un mil trescientos novena euros, B) intereses ordinarios 1/ Tipo 
máximo: nueve enteros y veinticinco centésimas por ciento; 2/ Anualidades: un año; y 
3/ Cantidad: trescientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y tres euros y cincuenta 
y ocho céntimos de euro. C) Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: diez enteros por 
ciento anual; 2/ Anualidades: dieciocho meses; y 3/ Cantidad: quinientos cincuenta y 
nueve mil setecientos ocho euros y cincuenta céntimos de euro. D) Para costas y gastos: 
doscientos sesenta y un mil ciento noventa y siete euros y treinta céntimos de euro; 3/ 
Plazo: hasta el veinte de enero de dos mil nueve, a partir del día veinte de enero de dos 
mil seis.  

Constituïda davant el Notari de Vilanova i la Geltrú Sr. Jorge-Antonio Milz Ramon en data 
20 de gener de 2006, protocol 57 i modificada en data 18 d’abril de 2008 davant el 
Notari de Vilanova i la Geltrú Sr. Andres H. Ferrando Lopez, protocol 803. 

EDIFICACIONS EXISTENTS: Sobre aquesta finca, situada al carrer Nord numero 8-10, no hi 
ha edificacions existents, havent estat enderrocades prèviament. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: Aquesta finca s’inclou íntegrament al PAU-12 “Pati del Gall”, de 
Vilafranca del Penedès. Segons actual amidament topogràfic realitzat en ocasió del 
present projecte de reparcel·lació, la superfície real de la finca és de dos mil cinc-cents 
cinquanta metres i deu decímetres quadrats (2.706,45 m2) .  

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1685421CF9718N0001IP 

PARTICIPACIÓ INICIAL: 43,05 % 

RESUM NUMÈRIC: 

Superfície registral 2.682,10 m² 

Superfície topogràfica 2.550,10 m² 

Defecte de cabuda 132,00 m² 

Participació inicial 43,05% 
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FINCA APORTADA FA-02 

 

TITULAR:  100% LANDCOMPANY 2020 S.L. 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL: “URBANA-casa compuesta de bajos y primer piso, con un 
almacén a su lado derecho, saliendo y patio y terreno al detrás.- según el título todo ello 
en estado ruinoso y destinado a derribo. - situada en esta villa, carretera de Igualada, 
número cuarenta y cinco, esquina con la calle Quinta del Gallo. Tiene una superficie de 
dos mil setecientos tres metros cuadrados, con nueve decímetros, de los cuales la casa 
ocupa unos doscientos setenta metros, y el almacén unos doscientos metros cuadrados, 
hallándose la restante superficie destinada a patio y terreno de la propia finca no 
edificada. Linda: frente, con la carretera de Igualada; derecha, saliendo, con la calle 
Quinta del Gallo y con el edificio señalado con el número diecisiete de la Quinta del 
Gallo; fondo, con José Gol y otros; e izquierda, con Rosa Vinyals y otros.” 

OBSERVACIONS: De conformitat amb la pròpia descripció registral que afirma que les 
construccions existents estaven en estat ruïnós i destinats a enderroc, efectivament, de 
la realitat acreditada es dedueix l’enderroc de les construccions. 

INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, al foli 47, 
del tom 1960, llibre 759, finca registral 14.543. 

TÍTOL: Pertany el ple domini de la finca a la societat LANDCOMPANY 2020 S.L. per títol de 
aportació social, autoritzat pel notari de Madrid, Sr. Antonio Pérez-Coca Crespo de data 
8 de novembre de 2019 i inscrit el 8 de juny de 2020. 
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CÀRREGUES REGISTRALS: Es troba afecta a les següents càrregues: 

Hipoteca a favor de BANCO SANTANDER S.A., garantía por A) capital de dos millones 
quinientos mil euros, B) intereses ordinarios 1/ Tipo máximo: ocho con setenta y cinco por 
ciento anual; 2/ Anualidades: un año; y 3/ Cantidad: doscientos dieciocho mil 
setecientos cincuenta euros. C) Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: catorce por 
ciento anual; 2/ Anualidades: treinta meses; y 3/ Cantidad: ochocientos setenta y cinco 
mil euros. D) Para costas y gastos: doscientos cincuenta mil euros; 3/ Plazo y carencia: 
a) Plazo: hasta el día dos de noviembre de dos mil ocho, a partir del día dos de 
noviembre de dos mil cuatro y b) Carencia: hasta el día dos de octubre del dos mil ocho.  

Constituïda davant el Notari de Vilanova i la Geltrú Sr. Jorge-Antonio Milz Ramon en data 
2 de novembre de 2004, protocol 1347; modificada en data 27 de febrer de 2007 davant 
el Notari de Vilanova i la Geltrú Sr. Andres H. Ferrando Lopez, protocol 193; modificada 
en data 26 de juliol de 2007 davant el Notari de Vilanova i la Geltrú Sr. Andres H. Ferrando 
Lopez, protocol 924 i ultima modificació en data 30 d’octubre de 2007 davant el Notari 
de Vilanova i la Geltrú Sr. Andres H. Ferrando Lopez, protocol 1448. 

EDIFICACIONS EXISTENTS: Sobre aquesta finca, situada al carrer Igualada, 45, no hi ha 
edificacions existents, havent estat enderrocades prèviament. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: Aquesta finca s’inclou íntegrament al PAU-12 “Pati del Gall”, de 
Vilafranca del Penedès. Segons actual amidament topogràfic realitzat en ocasió del 
present projecte de reparcel·lació, la superfície real de la finca és de dos mil tres-cents 
cinquanta-quatre metres i vuitanta-nou decímetres quadrats (2.354,89 m2). 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1685405CF9718N0001PP i 1685406CF9718N0001LP 

PARTICIPACIÓ INICIAL: 39,75 % 

RESUM NUMÈRIC: 

Superfície registral 2.703,90 m² 

Superfície topogràfica 2.354,89 m² 

Defecte de cabuda 349,01 m² 

Participació inicial 39,75 % 
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FINCA APORTADA FA-03 

 

TITULAR:  100% Joan Teixido Catala i Maria Gloria Catala Casellas. 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL: “URBANA-casa con patio al detrás, situada en esta villa, en 
Carretera de Igualada, numero cuarenta y siete, se compone de planta baja destinada 
a almacén y en la que también se aloja la caja de la escalera y de una primera planta, 
ocupada por una vivienda. La casa tiene una superficie por planta de ciento sesenta 
metros cuadrados, dado que forma un rectángulo de diez metros de frente, por dieciséis 
metros de fondo, y se halla asentada sobre un solar cuya total superficie es de 
doscientos treinta y cinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados, 
destinándose a patio la porción del mismo no edificada. Linda: al frente, que es Este, en 
línea de diez metros, con la indicada calle o carretera; por la izquierda, saliendo, que es 
el Norte, en línea de veintidos metros, con otra finca propiedad del señor  Teixidó Viñals; 
al Sur, en línea de veinticuatro metros con ochenta y cinco centímetros, con finca resto 
matriz; y por la espalda, que es el Oeste, con tierra de les herederos de Mariano Miret, 
de Gabriel Claramunt y de Pablo Marrufat..” 

INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, al foli 143, 
del tom 1062, llibre 393, finca registral 18425. 

TÍTOL: Pertany la nua propietat a Joan Teixido Catala i l’usdefruit vitalici a la Sra. Maria 
Gloria Catala Casella,s ambdós per títol d’herència, autoritzat pel notari de Vilafranca 
del Penedès, Sr. Francisco Javier Ferreres Orti de data 30 de juliol de 2012 i inscrit el 22 
d’octubre de 2012. 

CÀRREGUES REGISTRALS: No afecta a càrregues. 
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EDIFICACIONS EXISTENTS: Sobre aquesta finca, situada al carrer Igualada, 47, hi ha 
edificacions existents que es mantenen en ser compatibles amb el planejament. Només 
s’enderroca parcialment en la superfície de 55m2 el magatzem al ser incompatible amb 
el planejament vigent estant prevista la corresponent indemnització. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: Aquesta finca s’inclou íntegrament al Pla de Millora Urbana PAU-
12 “Pati del Gall”, de Vilafranca del Penedès. Segons resulta de l’amidament topogràfic 
realitzat en ocasió del present projecte de reparcel·lació, la superfície real és de dos-
cents vuitanta-u metres i dotze decímetres quadrats (281,12 m2), pel que existeix un 
excés de cabuda de quaranta-cinc metres trenta-set decímetres quadrats (45,37 m2) 
quina inscripció es sol·licita a l’empara de l’article 146 a) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i de l’article 8 del Reial Decret 
1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aprova el Reglament hipotecari urbanístic. 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1685420CF9718N0001XP 

PARTICIPACIÓ INICIAL: 4,75 % 

RESUM NUMÈRIC: 

Superfície registral 235,75 m² 

Superfície topogràfica 281,12 m² 

Excés de cabuda 45,37 m² 

Participació inicial 4,75 % 
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FINCA APORTADA FA-04 

 

 

TITULAR:  100% Joan Teixidó Català. 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL: “URBANA-casa con patio al detrás, situada en esta villa, en 
Carretera de Igualada, numero cuarenta y nueve, se compone de planta baja 
destinada a almacén y en la que también se aloja la caja de la escalera y de una 
primera planta, ocupada por dos viviendas. La casa tiene una superficie por planta de 
ciento sesenta metros cuadrados, dado que forma un rectángulo de diez metros de 
frente, por dieciséis metros de fondo, y se halla asentada sobre un solar cuya total 
superficie es de doscientos treinta y cuatro metros con veinticinco decímetros 
cuadrados, destinándose a patio la porción del mismo no edificada. Linda: al frente, 
que es Este, en línea de diez metros, con la indicada calle o carretera; por la izquierda, 
saliendo, que es el Norte, en línea de veinticuatro metros con ochenta y cinco 
centímetros, con finca segregada, propiedad de don Juan Teixidó Catalá; al Sur, en 
línea de veintisiete metros con setenta centímetros, con casa que fue de Juan Teixido; 
y por la espalda, que es el Oeste, con tierra de les herederos de Mariano Miret, de 
Gabriel Claramunt y de Pablo Marrufat.” 

OBSERVACIONS: De conformitat amb la pròpia descripció registral que afirma que les 
construccions existents estaven en estat ruïnós i destinats a enderroc, efectivament, de 
la realitat acreditada es dedueix l’enderroc de les construccions. 
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INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, al foli 161, 
del tom 2205, llibre 855, finca registral 5677. 

TÍTOL: Pertany el ple domini de la finca al senyor Joan Teixidó Català per títol de donació, 
autoritzat pel notari de Vilafranca del Penedès, Sr. César Martin Nuñez de data 10 de 
novembre de 1989 i inscrit el 31 de desembre de 1990. 

CÀRREGUES REGISTRALS: No afecta a càrregues. 

EDIFICACIONS EXISTENTS: Sobre aquesta finca, situada al carrer Igualada, 49, no hi ha 
edificacions existents, havent estat enderrocades prèviament. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: Aquesta finca s’inclou íntegrament al Pla de Millora Urbana PAU-
12 “Pati del Gall”, de Vilafranca del Penedès. Segons resulta de l’amidament topogràfic 
realitzat en ocasió del present projecte de reparcel·lació la superfície real de dos-cents 
quaranta-cinc metres i setanta-nou decímetres quadrats (245,79 m2), pel que existeix un 
excés de cabuda de onze metres cinquanta-quatre decímetres quadrats (11,54 m2) 
quina inscripció es sol·licita a l’empara de l’article 146 a) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i de l’article 8 del Reial Decret 
1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aprova el Reglament hipotecari urbanístic. 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1685419CF9718N0001JP 

PARTICIPACIÓ INICIAL: 4,15 % 

RESUM NUMÈRIC: 

Superfície registral 234,25 m² 

Superfície topogràfica 245,79 m² 

Excés de cabuda 11,54 m² 

Participació inicial 4,15 % 
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FINCA APORTADA FA-05 

 

TITULAR:  100% Joan Teixidó Català i Maria Gloria Català Casellas. 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL: “URBANA-porción de terreno edificable que afecta la figura de 
una L, situada en la presente villa, con frente o línea de fachada en una calle de 
reciente apertura, sin nombre- según el título, calle de la Granada número cinco- que 
desemboca a la carretera de Igualada, y su superficie total es de novecientos noventa 
y siete metros y veintidós decímetros cuadrados. Linda: por el frente, Este, parte en una 
línea de diez metros con la referida calle y parte en una línea interior de diecisiete metros 
con terreno de esta procedencia, establecido a doña remedios Balaguer y Guasch; por 
la derecha, saliendo, Sur, en un alinea de cuarenta y nueve metros veinte centímetros, 
con el referido terreno de esta misma procedencia, establecido a doña Remedios 
Balaguer y Guasch y en una línea de veinte metros, ochenta centímetros, con patio de 
otra finca de don Joan Teixidó Barbany; a la espalda, Oeste, en una línea de veintitrés 
metros, y a la izquierda, Norte, en una línea de setenta metros con teresa Rahuet Ráfols.” 

INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, al foli 178, 
del tom 2218, llibre 860, finca registral 6010. 

TÍTOL: Pertany la nua propietat a Joan Teixidó Català i l’usdefruit vitalici a la Sra. Maria 
Gloria Català Casellas ambdós per títol d’herència, autoritzat pel notari de Vilafranca 
del Penedès, Sr. Francisco Javier Ferreres Orti de data 30 de juliol de 2012 i inscrit el 22 
d’octubre de 2012. 

CÀRREGUES REGISTRALS: No afecta a càrregues.EDIFICACIONS EXISTENTS: Sobre la 
porció de terreny inclosa dins el PAU-12 “Pati del Gall”, situada al carrer de la Granada, 
5, no hi ha edificacions existents.  
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DESCRIPCIÓ TÈCNICA: Aquesta finca s’inclou parcialment al PAU-12 “Pati del Gall”, de 
Vilafranca del Penedès, amb una superfície de quatre-cents noranta-u metres i vuitanta-
tres decímetres quadrats (491,83 m2) amb la següent descripció: 

“URBANA-porción de terreno edificable de figura rectangular, situada en la presente 
villa, de superficie total de cuatrocientos noventa y un metros y ochenta y tres 
decímetros cuadrados. Linda: por el frente, Este, con la finca matriz (finca cadastral 
1685422CF9718N0001JP); por la derecha, saliendo, Sur, con finca registral 18425 y 5677; 
a la espalda, Oeste, en una línea de veintitrés metros, y a la izquierda, Norte, en una 
línea de setenta metros con teresa Rahuet Ráfols.” 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1685403CF9718N0001GP (segregada) 

Resultant la finca matriu després de la segregació practicada la següent descripció: 

“URBANA-porción de terreno edificable de figura rectangular alargada, situada en la 
presente villa, con frente o línea de fachada en una calle de reciente apertura, sin 
nombre- según el título, calle de la Granada número cinco- que desemboca a la 
carretera de Igualada, y su superficie total es de quinientos cinco metros y treinta y siete 
decímetros cuadrados. Linda: por el frente, Este, parte en una línea de diez metros con 
la referida calle y parte en una línea interior de diecisiete metros con terreno de esta 
procedencia, establecido a doña remedios Balaguer y Guasch; por la derecha, 
saliendo, Sur, en un alinea de cuarenta y nueve metros veinte centímetros, con el 
referido terreno de esta misma procedencia, establecido a doña Remedios Balaguer y 
Guasch y en una línea de veinte metros, ochenta centímetros, con patio de otra finca 
de don Joan Teixidó Barbany; a la espalda, Oeste, con finca segregada (finca cadastral 
1685403CF9718N0001GP), y a la izquierda, Norte, en una línea de setenta metros con 
teresa Rahuet Ráfols” 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1685422CF9718N0001JP (matriu) 

Es sol·licita a l’empara de 8 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament hipotecari urbanístic, la realització de les operacions de modificació de 
les entitats hipotecaries descrites (segregació i resta). 

PARTICIPACIÓ INICIAL (finca segregada): 8,30 % 

RESUM NUMÈRIC (finca segregada): 

Superfície registral 491,83 m² 

Superfície topogràfica 491,83 m² 

Participació inicial 8,30 % 
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III FINQUES RESULTANTS 
 

FINCA RESULTANT R-A1 

 

SITUACIÓ: A l’àmbit del PAU-12 “Pati del Gall”, de Vilafranca del Penedès. 

SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ: Urbana. De figura rectangular. Amida cinc-cents deu metres 
trenta-un decímetres quadrats (510,31 m²). Té una edificabilitat de 1.825,12m2st dels 
quals 767,73m2st ho són en règim d’habitatge lliure, i 1.057,39m2st d’habitatge protegit 
en règim concertat. 

LLINDARS DE LA FINCA RESULTANT: NORD: En línia recta de vint-i-vuit metres dos 
centímetres amb la finca resultant R-A2, que s’adjudica a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès; SUD: En línia recta de vint-i-vuit metres onze decímetres amb sols exteriors 
a l’àmbit, parcel·la amb referència cadastral 1685408CF9718N; EST: En línia recta de 
divuit metres cinquanta tres decímetres amb zona verda de l’àmbit, finca resultant R-V, 
que s’adjudica a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès; i OEST: En línia recta de quinze 
metres quaranta-set decímetres amb carrer del Nord.  

ZONIFICACIÓ: Zona trama Saturació (Clau 11.2/HPO) en un sostre de 1.057,39m2st; i, 
zona trama saturació residencial lliure (Clau 11.2) en un sostre de 767,73m2st. 
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ADJUDICACIÓ: S’adjudica el 100% a LANDCOMPANY 2020, SL. en compensació i 
correspondència per l’aportació al Projecte de Reparcel·lació del PAU-12 PATI DEL 
GALL, del 38,24% de la finca registral 28288, corresponent al 38,24% de la finca aportada 
FA-01. 

CÀRREGUES QUE ES TRASLLADEN PER SUBROGACIÓ REAL: Per raó de la seva procedència, 
sobre aquesta finca resultant es traslladen per subrogació real les següents càrregues 
que graven les finques aportades de procedència (Finca aportada FA-01): 

Hipoteca a favor de BANCO SANTANDER S.A., garantía por A) capital de tres millones 
setecientos treinta y un mil trescientos novena euros, B) intereses ordinarios 1/ Tipo 
máximo: nueve enteros y veinticinco centésimas por ciento; 2/ Anualidades: un año; y 
3/ Cantidad: trescientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y tres euros y cincuenta 
y ocho céntimos de euro. C) Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: diez enteros por 
ciento anual; 2/ Anualidades: dieciocho meses; y 3/ Cantidad: quinientos cincuenta y 
nueve mil setecientos ocho euros y cincuenta céntimos de euro. D) Para costas y gastos: 
doscientos sesenta y un mil ciento noventa y siete euros y treinta céntimos de euro; 3/ 
Plazo: hasta el veinte de enero de dos mil nueve, a partir del día veinte de enero de dos 
mil seis.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb l’article 127.b) del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i de l’article 154 del 
Reglament que desenvolupa la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, aquesta finca queda gravada amb caràcter real a les càrregues derivades del 
sistema d’actuació de reparcel·lació, modalitat compensació, essent el saldo 
corresponent a aquesta finca per un total de 73.726,93 €. 

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE TRANSFORMACIÓ DEL SÒL: 15,14%. 
Que correspon: 100,00% a LANDCOMPANY 2020, S.L. 

FITXA DE DADES: 

FINCA 
RESULTANT 

ÚS SÒL (m2) 
SOSTRE 
(m2st) 

Nº 
HABITATGES 

R-A1 

Zona trama saturació (Clau 11.2) 

Habitatge en renda lliure  767,73 8 
Habitatge Protecció Oficial règim 
concertat  1.057,39 11 

TOTAL 510,31 1.825,12 19 
Participació 

en costos 
transformació 

  15,14 %  

CLP   73.726,93 €  
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FINCA RESULTANT R-A2 

 

SITUACIÓ: A l’àmbit del PAU-12 “Pati del Gall”, de Vilafranca del Penedès. 

SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ: Urbana. De figura quadrada. Amida sis-cents vint-i-tres metres 
vuit decímetres quadrats (623,08 m²). Té una edificabilitat de 2.670,41m2st dels quals 
2.485,20m2st ho són d’habitatge de protecció oficial en règim general, i 185,21m2st 
d’habitatge de protecció oficial en règim concertat. 

LLINDARS DE LA FINCA RESULTANT: NORD: En línia recta de vint-i-set metres nou 
decímetres amb el carrer de Mas i Jornet; SUD: En línia recta de vint-i-vuit metres dos 
centímetres amb finca resultant R-A1, que s’adjudica a la mercantil LANDCOMPANY 
2020, SL; EST: En línia recta de vint-i-dos metres trenta-quatre decímetres amb zona verda 
de l’àmbit (finca resultant R-V que s’adjudica a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès); i OEST: En línia recta de vint-i-dos metres vint-i-nou decímetres amb carrer del 
Nord.  

ZONIFICACIÓ: Zona trama Saturació (Clau 11.2/HPO). En un sostre de 2.485,20m2st en 
règim general, i en un sostre de 185,21m2st en règim concertat. 
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ADJUDICACIÓ: S’adjudica el 100% a l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS en 
concepte del 10% D’APROFITAMENT MIG del Projecte de Reparcel·lació del PAU-12 PATI 
DEL GALL.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb l’article 46 en relació a l’article 
127.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, aquesta finca en tant que cessió obligatòria i gratuïta, s’entrega lliure de 
càrregues i gravàmens.  

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE TRANSFORMACIÓ DEL SÒL: No 
participa en les despeses de transformació. 

FITXA DE DADES: 

FINCA 
RESULTANT 

ÚS SÒL (m2) 
SOSTRE 
(m2st) 

Nº 
HABITATGES 

R-A2 

Zona trama saturació (Clau 11.2/HPO) 
Habitatge Protecció Oficial en 
règim general  2.485,20 25 

Habitatge Protecció Oficial 
règim concertat  185,21 2 

TOTAL 623,08 2.670,41 27 
Participació 

en costos 
transformació 

  No 
participa  

CLP   No afecta  
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FINCA RESULTANT R-B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SITUACIÓ: A l’àmbit del PAU-12 “Pati del Gall”, de Vilafranca del Penedès. 

SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ: Urbana. De figura quadrada. Amida quatre-cents deu metres 
vuitanta-dos decímetres quadrats (410,82 m²). Té un sostre edificable de 1.930,47m2st. 

LLINDARS DE LA FINCA RESULTANT: NORD: En línia recta amb sòls exteriors a l’àmbit, 
parcel·la amb referència cadastral 1685404CF9718N0001QP; SUD: En línia recta amb 
carrer d’Igualada; EST: En línia recta de vint metres quaranta-tres decímetres amb sòls 
exteriors a l’àmbit, parcel·la amb referència cadastral 1685404CF9718N0001QP; i OEST: 
En línia recta de vint metres quaranta-quatre decímetres amb finca resultant R-B2, que 
s’adjudica a LANDCOMPANY 2020, S.L.  

ZONIFICACIÓ: Zona trama Saturació (Clau 11.2) Residencial Lliure.  

ADJUDICACIÓ: S’adjudica el 100% a JOAN TEIXIDÓ CATALÀ, en quant a la nua propietat 
i M. GLÒRIA CATALÀ CASELLAS, en quant a usufructuaria, en compensació i 
correspondència per l’aportació al Projecte de Reparcel·lació del PAU-12 PATI DEL 
GALL, de les finques registrals 5677, 18425 i 6010, corresponents a les finques aportades 
FA-03, FA-04 i FA-05.  
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb l’article 127.b) del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i de l’article 154 del 
Reglament que desenvolupa la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, aquesta finca queda gravada amb caràcter real a les càrregues derivades del 
sistema d’actuació de reparcel·lació, modalitat compensació, essent el saldo 
corresponent a aquesta finca per un total de 100.602,84 €. 

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE TRANSFORMACIÓ DEL SÒL: 20,66% 

FITXA DE DADES: 

FINCA 
RESULTANT 

ÚS SÒL (m2) 
SOSTRE 
(m2st) 

Nº 
HABITATGES 

R-B1 

Zona trama saturació (Clau 11.2) 

Residencial lliure 410,82 1.930,47 20 

    

TOTAL 410,82 1.930,47 20 
Participació 

en costos 
transformació 

  20,66%  

CLP   100.602,84€  
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FINCA RESULTANT R-B2  

 

 

SITUACIÓ: A l’àmbit del PAU-12 “Pati del Gall”, de Vilafranca del Penedès. 

SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ: Urbana. De figura allargada. Amida mil tres-cents noranta-cinc 
metres cinquanta-dos decímetres quadrats (1.395,52 m²). Té un sostre edificable de 6.000 
m2st.  

LLINDARS DE LA FINCA RESULTANT: NORD: En part en línia recta de cinquanta-quatre 
metres cinquanta-set decímetres i en part en línia recta de vuit metres trenta-sis 
decímetres amb zona verda de l’àmbit, finca resultant R-V, que s’adjudica a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès; SUD: En part en línia recta de cinquanta-set 
metres cinc centímetres i en part en línia recta de setze metres setanta decímetres amb 
el carrer del Pati del Gall i el carrer d’Igualada respectivament; EST: En línia recta de vint 
metres quaranta-quatre decímetres amb finca resultant R-B1, que s’adjudica als Srs. 
JOAN TEIXIDÓ CATALÀ i MARIA GLORIA CATALÀ CASELLAS; i, OEST: En línia recta de vint-
i-un metres vint-i-dos decímetres amb sòls exteriors de l’àmbit, parcel·la amb referència 
cadastral 1685407CF9718N.  

ZONIFICACIÓ: Zona trama Saturació (Clau 11.2) residencial lliure. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica el 100% a LANDCOMPANY 2020, SL. en compensació i 
correspondència per l’aportació al Projecte de Reparcel·lació del PAU-12 PATI DEL 
GALL, de les finques registrals 14.543 i 61,76% de la finca registral 28288 corresponents a 
les finques aportades FA-02,  i del 61,76% de la finca aportada FA-01. 
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CÀRREGUES QUE ES TRASLLADEN PER SUBROGACIÓ REAL: Per raó de la seva procedència, 
sobre aquesta finca resultant es traslladen per subrogació real les següents càrregues 
que graven les finques aportades de procedència: 

Finca aportada FA-01: 

Hipoteca a favor de BANCO SANTANDER S.A., garantía por A) capital de tres millones 
setecientos treinta y un mil trescientos novena euros, B) intereses ordinarios 1/ Tipo 
máximo: nueve enteros y veinticinco centésimas por ciento; 2/ Anualidades: un año; y 
3/ Cantidad: trescientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y tres euros y cincuenta 
y ocho céntimos de euro. C) Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: diez enteros por 
ciento anual; 2/ Anualidades: dieciocho meses; y 3/ Cantidad: quinientos cincuenta y 
nueve mil setecientos ocho euros y cincuenta céntimos de euro. D) Para costas y gastos: 
doscientos sesenta y un mil ciento noventa y siete euros y treinta céntimos de euro; 3/ 
Plazo: hasta el veinte de enero de dos mil nueve, a partir del día veinte de enero de dos 
mil seis.  

Finca aportada FA-03: 

Hipoteca a favor de BANCO SANTANDER S.A., garantía por A) capital de dos millones 
quinientos mil euros, B) intereses ordinarios 1/ Tipo máximo: ocho con setenta y cinco por 
ciento anual; 2/ Anualidades: un año; y 3/ Cantidad: doscientos dieciocho mil 
setecientos cincuenta euros. C) Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: catorce por 
ciento anual; 2/ Anualidades: treinta meses; y 3/ Cantidad: ochocientos setenta y cinco 
mil euros. D) Para costas y gastos: doscientos cincuenta mil euros; 3/ Plazo y carencia: 
a) Plazo: hasta el día dos de noviembre de dos mil ocho, a partir del día dos de 
noviembre de dos mil cuatro y b) Carencia: hasta el día dos de octubre del dos mil ocho.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb l’article 127.b) del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i de l’article 154 del 
Reglament que desenvolupa la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, aquesta finca queda gravada amb caràcter real a les càrregues derivades del 
sistema d’actuació de reparcel·lació, modalitat compensació, essent el saldo 
corresponent a aquesta finca per un total de 312.675,11 euros. 

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE TRANSFORMACIÓ DEL SÒL: 64,20%. 
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FITXA DE DADES: 

FINCA 
RESULTANT 

ÚS SÒL (m2) SOSTRE (m2st) 
Nº 

HABITATGES 

R-B2 

Zona trama saturació (Clau 11.2) 

Habitatge en renda lliure 1.395,52 6.000 60 

    

TOTAL 1.395,52 6.000 60 
Participació 

en costos 
transformació 

  64,20%  

CLP   312.675,11 €  
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FINCA RESULTANT R-ZV  

 

SITUACIÓ: A l’àmbit del PAU-12 “Pati del Gall”, de Vilafranca del Penedès. 

SUPERFÍCIE: Urbana. De figura irregular dentada. Amida dos mil nou cents vuitanta-
quatre metres (2.984 m²). 

LLINDARS: NORD: En línia escalonada amb sòls exteriors a l’àmbit que es corresponen 
amb les parcel·les que donen sortida al carrer de Mas i Jornet; SUD: En part en línia recta 
de cinquanta-quatre metres cinquanta-sis decímetres amb la finca resultant R-B2, que 
s’adjudica a LANDCOMPANY 2020, SL, i en part en línia recta de vint-i-vuit metres 
quaranta-nou decímetres amb la finca resultant R-B1; EST: En línia recta de vint-i-nou 
metres setanta-nou decímetres amb sòls exteriors a l’àmbit corresponents a les finques 
del carrer Granada núm. 3 i 5; i OEST: En línia recta amb sòls exteriors a l’àmbit 
corresponents a les finques del carrer Nord 4 i 6. 

ZONIFICACIÓ: Sistema d’espais lliures (Clau 4). Inedificable. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS en concepte 
de cessió obligatòria i gratuïta per al seu destí a zona verda pública. 

CÀRREGUES QUE ES TRASLLADEN PER SUBROGACIÓ REAL: Lliure. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb l’article 127.a) del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, aquesta finca en 
tant que cessió obligatòria i gratuïta, s’entrega lliure de càrregues i gravàmens. 

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE TRANSFORMACIÓ DEL SÒL: No 
participa. 

FITXA DE DADES: 

 

FINCA 
RESULTANT  

ÚS SÒL (m2) 
SOSTRE 
(m2st) 

ZV-1 
Sistema d’espais lliures (Clau ZV) 
No edificable 2.984,00 0,00 

TOTAL 2.984,00 0,00 
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IV INFORMACIÓ REGISTRAL 
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CERTIFICACION de dominio y cargas sobre derechos vigentes, por así solicitarse, en
relación a la finca que se indicará, resultando de su historial lo siguiente:

Número de entrada : R1029/ 2020

SOLICITANTE: DRURAR Y ASOCIADOS, S.L..

FINCA 5677 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES

Tomo 2205 Libro 855 Folio 161
Código idufir: 08032000723872

DESCRIPCION

NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Casa con patio al detrás, situada en esta
villa, en Carretera de Igualada, número cuarenta y siete, se compone de planta baja
destinada a almacén y en la que también se aloja la de la escalera y de una primera
planta, ocupada por una vivienda. La casa tiene una superficie por planta de ciento
sesenta metros cuadrados, dado que forma un rectángulo de diez metros de frente, por
dieciséis metros de fondo, y se halla asentada sobre un solar cuya total superficie es de
doscientos treinta y cinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados, destinandose
a patio la porción del mismo no edificada. Linda: al frente, que es el Este, en línea de
diez metros, con la indicada calle o Carretera; por la izquierda, saliendo, que es el
Norte, en línea de veinticuatro metros con ochenta y cinco centímetros, con finca
segregada, propiedad de don Juan Teixidó Catalá; al Sur, en línea de veintisiete metros
con setenta centímetros, con casa que fue de Juan Teixidó; y por la espalda, que es el
Oeste, con tierra de los herederos de Mariano Miret, de Gabriel Claramunt y de Pablo
Marrugat.

REFERENCIA CATASTRO:  1685420CF9718N0001XP
Respecto de esta finca no se ha realizado el análisis del estado de coordinación con
catastro a los efectos de la reforma introducida por Ley 13/2015 en los art. 9 y 10 LH.

La constancia registral de la referencia catastral, no implica la extensión de los
efectos del principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la finca, ni
la presunción de su correspondencia con la delimitación geográfica de la parcela
catastral.

MENCIONES REGISTRALES:

SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:

GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección del Impuesto en virtud de la liquidación caucional por el Impuesto de
Sucesiones, quedando supeditado su pago al extinguirse el usufructo, y en el supuesto que
se incumplan las condiciones que ha originado la reducción por vivienda habitual, según
nota de fecha  veintidós de octubre de dos mil doce, por razón de la inscripción 8ª.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : doña MARIA GLORIA CATALA CASELLAS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39616234E

Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
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Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 30-07-2012
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 8ª de fecha 22-10-2012

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don JOAN TEIXIDO CATALA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46631221D

Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 30-07-2012
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 8ª de fecha 22-10-2012

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades a la predicha parte titular de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso
del/de los predicho/s.

SOLICITUD: Mediante la que conforma la carátula de esta certificación.

INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección
de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de
27 de julio, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, „RGPD“), queda informado: -De
conformidad  con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma  han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y
archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los
recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de
este tratamiento. -Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fé Pública de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los
mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s
inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y
domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o
bienes. - El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios
establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y
del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos
de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada
momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados
conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia
de responsabilidades derivadas de la prestación servicio. -La información puesta a su disposición es
para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse
para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de
la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. -De conformidad
con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública de 17 de febrero de
1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia. -En cuanto resulte compatible con la normativa
específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario
podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de
ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro,
dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

_________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MARGARITA
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MARÍA DE CARLOS MUÑOZ Registradora del Registro de la Propiedad de VILAFRANCA
DEL   PENEDES    el    día     dieciocho  de  febrero  de  dos  mil  veinte.

208032999E5DA995
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a
los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de
verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la
Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09)
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CERTIFICACION de dominio y cargas sobre derechos vigentes, por así solicitarse, en
relación a la finca que se indicará, resultando de su historial lo siguiente:

Número de entrada : R1030/ 2020

SOLICITANTE: DRURAR Y ASOCIADOS, S.L..

FINCA 18425 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES

Tomo 1062 Libro 393 Folio 143
Código idufir: 08032000797477

DESCRIPCION

NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: CASA, con patio al detrás, situada en esta
villa, en CARRETERA DE IGUALADA, número cuarenta y nueve, se compone de planta baja
destinada a almacén y en la que también se aloja la caja de la escalera, y de una primera
planta, ocupada por dos viviendas. La casa tiene una superficie por planta de ciento
sesenta metros cuadrados, dado que forma un rectángulo de diez metros de frente por
dieciséis metros de fondo, y se halla asentada sobre un solar cuya total superficie es de
doscientos treinta y cuatro metros, con veinticinco decímetros cuadrados, destinándose a
patio la porción del mismo no edificada. Linda: al frente, que es el Este, en línea de
diez metros, con la indicada calle o Carretera; por la izquierda, saliendo, que es el
Norte, en línea de veintidós metros, con otra finca propiedad del señor Teixidó Viñals;
al Sur, en línea de veinticuatro metros, con ochenta y cinco centímetros, con finca resto
matriz; y por la espalda, que es el Oeste, con tierra de los herederos de Mariano Miret,
de Gabriel Claramunt y de Pablo Marrugat.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta
No coordinada con catastro.

MENCIONES REGISTRALES:

SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:

LIBRE de CARGAS

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don JOAN TEIXIDO CATALA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46631221D

Título ............: Donación
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-11-1989
Autoridad .........: César Martín Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 1ª de fecha 31-12-1990

Título ............: Obra Nueva
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-11-1989
Autoridad .........: César Martín Núñez
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Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 2ª de fecha 04-01-1991

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades a la predicha parte titular de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso
del/de los predicho/s.

SOLICITUD: Mediante la que conforma la carátula de esta certificación.

INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección
de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de
27 de julio, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, „RGPD“), queda informado: -De
conformidad  con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma  han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y
archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los
recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de
este tratamiento. -Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fé Pública de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los
mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s
inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y
domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o
bienes. - El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios
establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y
del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos
de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada
momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados
conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia
de responsabilidades derivadas de la prestación servicio. -La información puesta a su disposición es
para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse
para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de
la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. -De conformidad
con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública de 17 de febrero de
1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia. -En cuanto resulte compatible con la normativa
específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario
podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de
ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro,

dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

_________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MARGARITA
MARÍA DE CARLOS MUÑOZ Registradora del Registro de la Propiedad de VILAFRANCA
DEL   PENEDES    el    día     dieciocho  de  febrero  de  dos  mil  veinte.

20803299651586BD
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a
los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de
verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la
Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09)
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CERTIFICACION de dominio y cargas sobre derechos vigentes, por así solicitarse, en
relación a la finca que se indicará, resultando de su historial lo siguiente:

Número de entrada : R1031/ 2020

SOLICITANTE: DRURAR Y ASOCIADOS, S.L..

FINCA 6010 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES

Tomo 2218 Libro 860 Folio 178
Código idufir: 08032000697296

DESCRIPCION

NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Porción de terreno edificable que afecta la
figura de una L, situada en la presente villa, con frente o línea de fachada en una calle
de reciente apertura, sin nombre -según el título, calle de La Granada, número cinco-,
que desemboca a la carretera de Igualada, y su superficie total es de novecientos noventa
y siete metros y veintidós decímetros cuadrados. LINDA: por el frente, Este, parte en una
línea de diez metros con la referida calle y parte en una línea interior de diecisiete
metros con terreno de esta procedencia, establecido a doña Remedios Balaguer y Guasch;
por la derecha, saliendo, Sur, en una línea de cuarenta y nueve metros, veinte
centímetros, con el referido terreno de esta misma procedencia, establecido a doña
Remedios Balaguer y Guasch y en una línea de veinte metros, ochenta centímetros, con
patio de otra finca de don Joan Teixidó Barbany; a la espalda, Oeste, en una línea de
veintitres metros, y a la izquierda, Norte, en una línea de setenta metros con Teresa
Rahuet Ráfols.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta
No coordinada con catastro.

MENCIONES REGISTRALES:

MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO/S REFERENCIA CATASTRAL Y ADVERTENCIA: a) Incumplimiento: Por darse uno/s
de los supuestos previstos ex legen, recogido/s en la nota/s extendida/s de constancia de
incumplimiento de la obligación prevenida en los artículos 38, 42, 44, 45 del RDL 1/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, lo que se advirtió a los interesados mediante nota de calificación emitida
que se incorporó al pie del/de los título/s que trajo/trajeron su causa, y b)
Advertencia: Se advierte de forma expresa por así tipificarlo el artículo 43 del recogido
cuerpo legal, el/los susodicho/s incumplimiento/s. Resulta de nota/s marginal/es
extendida/s por razón de la/s inscripción/es 7ª y 8ª.

CARGAS REALES:

GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección del Impuesto en virtud de la liquidación caucional por el Impuesto de
Sucesiones, al extinguirse el usufructo, según nota de fecha veintidós de octubre de dos
mil doce, por razón de la inscripción 8ª

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : doña MARIA GLORIA CATALA CASELLAS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39616234E
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Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 30-07-2012
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 8ª de fecha 22-10-2012

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don JOAN TEIXIDO CATALA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46631221D

Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 30-07-2012
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 8ª de fecha 22-10-2012

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades a la predicha parte titular de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso
del/de los predicho/s.

SOLICITUD: Mediante la que conforma la carátula de esta certificación.

INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección
de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de
27 de julio, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, „RGPD“), queda informado: -De
conformidad  con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma  han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y
archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los
recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de
este tratamiento. -Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán
cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en
el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las
personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes. - El
periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación
se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo
caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos
criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de
responsabilidades derivadas de la prestación servicio. -La información puesta a su disposición es
para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse
para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de
la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. -De conformidad
con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública de 17 de febrero de
1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia. -En cuanto resulte compatible con la normativa
específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario
podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de
ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro,
dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

_________________________________________________________
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Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MARGARITA
MARÍA DE CARLOS MUÑOZ Registradora del Registro de la Propiedad de VILAFRANCA
DEL   PENEDES    el    día    dieciocho  de  febrero  de  dos  mil  veinte.

20803299E511B1D8
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a
los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de
verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la
Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09)
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1685421CF9718N0001IP

CL NORD 8 N2-10 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]
Urbano

Año construcción: 1953
Industrial

Superficie construida: 1.067 m2

595.022,63 €[ 2020 ]:
524.778,79 €
70.243,84 €

NOU GARRAF SL B63160824 100,00% de 
propiedad

PS CASTELLANA 177 Es:D Pl:10 Pt:1
28046 MADRID [MADRID]

1/-1/01 ALMACEN 41 1/00/01 ALMACEN 861
1/01/01 OFICINA 136 1/00/02 ALMACEN 29

2.543 m2 Parcela construida sin división horizontal
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Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA

09/06/2020
redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20

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

Hoja 1/1

C
S

V
: 

87
9B

D
Y

T
Z

K
6N

S
S

R
04

 (
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/

06
/2

02
0

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
co

n 
C

S
V

 y
 s

el
lo

 d
e 

la
 D

ir
ec

ci
ó

n
 G

en
er

al
 d

el
 C

at
as

tr
o


  879BDYTZK6NSSR04  1685421CF9718N0001IP Urbana  CL NORD 8 N2-10 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Industrial 595.022,63 2020 524.778,79 70.243,84  1953 1.067    B63160824 NOU GARRAF SL PR 100,00  PS CASTELLANA 177 Es:D Pl:10 Pt:1 28046 MADRID (MADRID)   ALMACEN  1 -1 01 41  ALMACEN  1 00 01 861  OFICINA  1 01 01 136  ALMACEN  1 00 02 29   Parcela construida sin división horizontal 2.543  CL NORD 8 N2-10 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20 09/06/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_1685421CF9718N0001IP
DATOS_CDYG_1685421CF9718N0001IP


 
 
 
 2543
 2007-04-04T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           391505.81 4578444.57 391508.07 4578440.41 391508.2 4578440.17 391512.82 4578431.64 391516.67 4578433.57 391519 4578434.8 391521.89 4578436.3 391525.5 4578429.59 391526.68 4578427.4 391526.75 4578427.27 391529.06 4578422.98 391531.78 4578424.2 391533.67 4578425.11 391537.84 4578427.36 391540.86 4578428.84 391546.68 4578431.82 391547.24 4578432.11 391551.45 4578424.26 391555.75 4578416.19 391556.63 4578414.49 391558.16 4578411.56 391558.87 4578410.2 391531.73 4578387.72 391531.6 4578387.98 391529.11 4578392.78 391526.95 4578396.93 391522.08 4578406.3 391521.74 4578406.95 391519.79 4578410.7 391516.81 4578416.67 391513.21 4578414.92 391510.55 4578413.56 391505.8 4578411.14 391494 4578405.14 391491.55 4578403.89 391489.16 4578402.67 391484.22 4578411.68 391482.93 4578414.05 391480.83 4578417.89 391480.06 4578419.28 391477.61 4578423.76 391474.75 4578428.99 391472.79 4578432.63 391470.05 4578437.72 391485.04 4578445.94 391500.49 4578454.4 391505.09 4578445.94 391505.31 4578445.53 391505.81 4578444.57
      
  
  
  
  
  


 
 
   1685421CF9718N
   ES.SDGC.CP


 21
 1685421CF9718N
 
 
   391483.08 4578420.93






DG Catastro
COORDENADAS_1685421CF9718N0001IP
COORDENADAS_1685421CF9718N0001IP
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Documento anexo a la certificación catastral de CSV: 879BDYTZK6NSSR04


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 391505.81 4578444.57
2 391508.07 4578440.41
3 391508.20 4578440.17
4 391512.82 4578431.64
5 391516.67 4578433.57
6 391519.00 4578434.80
7 391521.89 4578436.30
8 391525.50 4578429.59
9 391526.68 4578427.40
10 391526.75 4578427.27
11 391529.06 4578422.98
12 391531.78 4578424.20
13 391533.67 4578425.11
14 391537.84 4578427.36
15 391540.86 4578428.84
16 391546.68 4578431.82
17 391547.24 4578432.11
18 391551.45 4578424.26
19 391555.75 4578416.19
20 391556.63 4578414.49
21 391558.16 4578411.56
22 391558.87 4578410.20
23 391531.73 4578387.72
24 391531.60 4578387.98
25 391529.11 4578392.78
26 391526.95 4578396.93
27 391522.08 4578406.30
28 391521.74 4578406.95
29 391519.79 4578410.70
30 391516.81 4578416.67
31 391513.21 4578414.92
32 391510.55 4578413.56
33 391505.80 4578411.14
34 391494.00 4578405.14
35 391491.55 4578403.89
36 391489.16 4578402.67
37 391484.22 4578411.68
38 391482.93 4578414.05
39 391480.83 4578417.89
40 391480.06 4578419.28
41 391477.61 4578423.76
42 391474.75 4578428.99
43 391472.79 4578432.63
44 391470.05 4578437.72
45 391485.04 4578445.94
46 391500.49 4578454.40
47 391505.09 4578445.94
48 391505.31 4578445.53
49 391505.81 4578444.57
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1685405CF9718N0001PP

CL IGUALADA 45 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]
Urbano

Año construcción: 1897
Residencial

Superficie construida: 1.113 m2

253.986,48 €[ 2020 ]:
194.882,41 €
59.104,07 €

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA A28100915 100,00% de 
propiedad

LG EDF.ARRECIFE 3 SUR C.FINA  BOADILLA MON
28660 BOADILLA DEL MONTE [MADRID]

T/OD/OS COMERCIO 243 T/OD/OS INDUSTRIAL 627
T/OD/OS VIVIENDA 243

1.183 m2 Parcela construida sin división horizontal
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Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA

09/06/2020
redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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  CRHD3HFQYKD62E19  1685405CF9718N0001PP Urbana  CL IGUALADA 45 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Residencial 253.986,48 2020 194.882,41 59.104,07  1897 1.113    A28100915 ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA PR 100,00  LG EDF.ARRECIFE 3 SUR C.FINA  BOADILLA MON 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)   COMERCIO  T OD OS 243  INDUSTRIAL  T OD OS 627  VIVIENDA  T OD OS 243   Parcela construida sin división horizontal 1.183  CL IGUALADA 45 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20 09/06/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_1685405CF9718N0001PP
DATOS_CDYG_1685405CF9718N0001PP


 
 
 
 1183
 2006-11-06T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           391547.94 4578365.7 391546.11 4578370.3 391552.06 4578375.51 391554.08 4578377.28 391572.2 4578393.16 391574.25 4578394.95 391585.76 4578405.02 391588.67 4578403.03 391589.86 4578402.2 391593.58 4578399.64 391595.37 4578398.41 391596.18 4578397.86 391603.43 4578392.81 391608.67 4578389.18 391599.77 4578375.61 391589.37 4578373.57 391587.41 4578373.2 391585.9 4578372.9 391547.94 4578365.7
      
  
  
  
  
  


 
 
   1685405CF9718N
   ES.SDGC.CP
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 1685405CF9718N
 
 
   391579.84 4578381.91
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1685405CF9718N0001PP


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: CRHD3HFQYKD62E19


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 391547.94 4578365.70
2 391546.11 4578370.30
3 391552.06 4578375.51
4 391554.08 4578377.28
5 391572.20 4578393.16
6 391574.25 4578394.95
7 391585.76 4578405.02
8 391588.67 4578403.03
9 391589.86 4578402.20
10 391593.58 4578399.64
11 391595.37 4578398.41
12 391596.18 4578397.86
13 391603.43 4578392.81
14 391608.67 4578389.18
15 391599.77 4578375.61
16 391589.37 4578373.57
17 391587.41 4578373.20
18 391585.90 4578372.90
19 391547.94 4578365.70
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1685406CF9718N0001LP

CL PATI DEL GALL 19 Suelo 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]
Urbano

Suelo sin edif.
239.267,72 €[ 2020 ]:
239.267,72 €

0,00 €

NOU GARRAF SL B63160824 100,00% de 
propiedad

PS CASTELLANA 177 Es:D Pl:10 Pt:1
28046 MADRID [MADRID]

1.160 m2
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Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA

09/06/2020
redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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  N6KR4MAKPX666W9K  1685406CF9718N0001LP Urbana  CL PATI DEL GALL 19 Suelo 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Suelo sin edif. 239.267,72 2020 239.267,72 0,00           B63160824 NOU GARRAF SL PR 100,00  PS CASTELLANA 177 Es:D Pl:10 Pt:1 28046 MADRID (MADRID)     1.160  CL PATI DEL GALL 19 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20 09/06/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_1685406CF9718N0001LP
DATOS_CDYG_1685406CF9718N0001LP


 
 
 
 1160
 2006-11-06T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           391546.11 4578370.3 391547.94 4578365.7 391547.68 4578365.65 391543.3 4578364.78 391541.64 4578368.09 391540.05 4578371.24 391539.78 4578371.76 391536.36 4578378.55 391535.17 4578380.91 391532.04 4578387.1 391531.88 4578387.42 391531.73 4578387.72 391558.87 4578410.2 391567.28 4578417.26 391570.12 4578415.38 391572.83 4578413.59 391574.72 4578412.34 391580.74 4578408.36 391582.11 4578407.45 391585.76 4578405.02 391574.25 4578394.95 391572.2 4578393.16 391554.08 4578377.28 391552.06 4578375.51 391546.11 4578370.3
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   391545.04 4578376.29
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1685406CF9718N0001LP


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: N6KR4MAKPX666W9K


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 391546.11 4578370.30
2 391547.94 4578365.70
3 391547.68 4578365.65
4 391543.30 4578364.78
5 391541.64 4578368.09
6 391540.05 4578371.24
7 391539.78 4578371.76
8 391536.36 4578378.55
9 391535.17 4578380.91
10 391532.04 4578387.10
11 391531.88 4578387.42
12 391531.73 4578387.72
13 391558.87 4578410.20
14 391567.28 4578417.26
15 391570.12 4578415.38
16 391572.83 4578413.59
17 391574.72 4578412.34
18 391580.74 4578408.36
19 391582.11 4578407.45
20 391585.76 4578405.02
21 391574.25 4578394.95
22 391572.20 4578393.16
23 391554.08 4578377.28
24 391552.06 4578375.51
25 391546.11 4578370.30
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1685403CF9718N0001GP

CL GRANADA LA 5 Suelo 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]
Urbano

Suelo sin edif.
26.937,11 €[ 2020 ]:
26.937,11 €

0,00 €

CATALA CASELLAS MARIA GLORIA 39616234E 100,00% de 
usufructo

CL IGUALADA 47
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

TEIXIDO CATALA JOAN 46631221D 100,00% de 
nuda prop.

CL IGUALADA 47
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

496 m2
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Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA

09/06/2020
redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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  RYCTNCHV79WCHJ2W  1685403CF9718N0001GP Urbana  CL GRANADA LA 5 Suelo 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Suelo sin edif. 26.937,11 2020 26.937,11 0,00           39616234E CATALA CASELLAS MARIA GLORIA US 100,00  CL IGUALADA 47 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  46631221D TEIXIDO CATALA JOAN NP 100,00  CL IGUALADA 47 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)     496  CL GRANADA LA 5 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20 09/06/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_1685403CF9718N0001GP
DATOS_CDYG_1685403CF9718N0001GP


 
 
 
 496
 2007-10-25T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           391588.02 4578428.28 391601.18 4578419.15 391593.59 4578412.4 391589.09 4578409.72 391587.76 4578407.85 391585.76 4578405.02 391582.11 4578407.45 391580.74 4578408.36 391574.72 4578412.34 391572.83 4578413.59 391570.12 4578415.38 391567.28 4578417.26 391569.48 4578420.42 391573.14 4578425.68 391574.02 4578426.94 391578.09 4578432.78 391579.19 4578434.37 391588.02 4578428.28
      
  
  
  
  
  


 
 
   1685403CF9718N
   ES.SDGC.CP
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   391593.79 4578419.02
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1685403CF9718N0001GP


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: RYCTNCHV79WCHJ2W


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 391588.02 4578428.28
2 391601.18 4578419.15
3 391593.59 4578412.40
4 391589.09 4578409.72
5 391587.76 4578407.85
6 391585.76 4578405.02
7 391582.11 4578407.45
8 391580.74 4578408.36
9 391574.72 4578412.34
10 391572.83 4578413.59
11 391570.12 4578415.38
12 391567.28 4578417.26
13 391569.48 4578420.42
14 391573.14 4578425.68
15 391574.02 4578426.94
16 391578.09 4578432.78
17 391579.19 4578434.37
18 391588.02 4578428.28
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1685420CF9718N0001XP

CL IGUALADA 47 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]
Urbano

Año construcción: 1941
Residencial

Superficie construida: 362 m2

78.093,52 €[ 2020 ]:
54.294,55 €
23.798,97 €

CATALA CASELLAS MARIA GLORIA 39616234E 100,00% de 
usufructo

CL IGUALADA 47
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

TEIXIDO CATALA JOAN 46631221D 100,00% de 
nuda prop.

CL IGUALADA 47
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

1/00/01 ALMACEN 202 1/01/01 VIVIENDA 160

284 m2 Parcela construida sin división horizontal
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Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA

09/06/2020
redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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  4GVAPZ4QW46QCEA9  1685420CF9718N0001XP Urbana  CL IGUALADA 47 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Residencial 78.093,52 2020 54.294,55 23.798,97  1941 362    39616234E CATALA CASELLAS MARIA GLORIA US 100,00  CL IGUALADA 47 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  46631221D TEIXIDO CATALA JOAN NP 100,00  CL IGUALADA 47 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)   ALMACEN  1 00 01 202  VIVIENDA  1 01 01 160   Parcela construida sin división horizontal 284  CL IGUALADA 47 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20 09/06/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_1685420CF9718N0001XP
DATOS_CDYG_1685420CF9718N0001XP


 
 
 
 284
 2003-02-10T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           391585.76 4578405.02 391587.76 4578407.85 391589.09 4578409.72 391593.59 4578412.4 391600.76 4578407.32 391602.17 4578406.32 391609.48 4578401.16 391614.65 4578397.51 391611.3 4578392.95 391608.67 4578389.18 391603.43 4578392.81 391596.18 4578397.86 391595.37 4578398.41 391593.58 4578399.64 391589.86 4578402.2 391588.67 4578403.03 391585.76 4578405.02
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   391607.43 4578390.77
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1685420CF9718N0001XP


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: 4GVAPZ4QW46QCEA9


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 391585.76 4578405.02
2 391587.76 4578407.85
3 391589.09 4578409.72
4 391593.59 4578412.40
5 391600.76 4578407.32
6 391602.17 4578406.32
7 391609.48 4578401.16
8 391614.65 4578397.51
9 391611.30 4578392.95
10 391608.67 4578389.18
11 391603.43 4578392.81
12 391596.18 4578397.86
13 391595.37 4578398.41
14 391593.58 4578399.64
15 391589.86 4578402.20
16 391588.67 4578403.03
17 391585.76 4578405.02
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1685419CF9718N0001JP

CL IGUALADA 49 Suelo 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]
Urbano

Suelo sin edif.
48.307,71 €[ 2020 ]:
48.307,71 €

0,00 €

TEIXIDO CATALA JOAN 46631221D 100,00% de 
propiedad

CL IGUALADA 47
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES [BARCELONA]

247 m2
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Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA

09/06/2020
redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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  12HW3GRCQTRT24XS  1685419CF9718N0001JP Urbana  CL IGUALADA 49 Suelo 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Suelo sin edif. 48.307,71 2020 48.307,71 0,00           46631221D TEIXIDO CATALA JOAN PR 100,00  CL IGUALADA 47 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)     247  CL IGUALADA 49 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)  Y0568225R RIPAMONTI PAOLA ELISA redactar el proyecto de reparcelación, Solicitud 481600.08/20 09/06/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_1685419CF9718N0001JP
DATOS_CDYG_1685419CF9718N0001JP


 
 
 
 247
 2003-02-10T00:00:00
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Documento anexo a la certificación catastral de CSV: 12HW3GRCQTRT24XS


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.
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PROJECTE REPARCEL.LACIÓ DEL
PAU-12 PATI DEL GALL. VILAFRANCA DEL PENEDÉS
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Abril 2021

EMPLAÇAMENT 2,5 5 10 1:1000

PROMOTOR:
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PAU-12 PATI DEL GALL.
VILAFRANCA DEL PENEDÉS

FACULTATIUS:
ELISENDA FONTOVA GURI , ARQUITECTA
MES ADVOCATS I GESTIÓ, SLP
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SUP: 510,31 m2 

Sup. Edificable: 1.825,12 m2 
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TIPOLOGIA
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1.057,39 m2 HPO. RÈGIM CONCERTAT
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Mª GLÒRIA CATALÀ CASELLAS

R-B1 JOAN TEIXIDÓ CATALÀ 1.930,47 m2 1.930,47 m2 HAB. RENDA LLIURE
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