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I. MEMÒRIA

1.- Planejament que s executa.

El present Projecte de Reparcel.lació es tramita en execució de les previsions del Pla
d Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM), aprovat definitivament per
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya en data 4 de juliol de 2003 i publicat al DOGC de12 de desembre de 2003,
el qual ha estat objecte de Conveni per al desenvolupament del Passeig de Ponent,
PA-PON012, subscrit d una banda per les companyies Inmovalero, SA i Gesuplan, SL
i, de l altra, per l Ajuntament de Terrassa.

La substanciació de l expedient reparcel.latori, se segueix una vegada esdevinguts
ferms en via administrativa els acords d aprovació del planejament urbanístic que es
desenvolupa, així com una vegada ha estat aprovat definitivament el més amunt
esmentat Conveni.

2.- Iniciativa i justificació de la tramitació.

D acord amb les determinacions contingudes a la Secció Primera del Capítol III de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d urbanisme de Catalunya, articles 118 i ss., juntament
amb els articles 115 i 124 del mateix text legal, s escau l inici de la tramitació del
Projecte de Reparcel.lació, en la seva modalitat de Compensació bàsica, a tenor del
disposat en l esmentat Conveni.

La iniciativa correspon als propietaris de finques la superfície de les quals representi
més del 50% de la superfície total del polígon d actuació urbanística, circumstància
que té lloc en la present actuació, doncs la total superfície del polígon correspon d una
banda a les companyies Inmovalero SA, i Gesuplan, SL, i de l altra a l Ajuntament de
Terrassa, tal i com consta en les dades registrals de les finques objecte del present
Projecte, les quals es descriuen en l apartat II.

A tenor de l esmentat Conveni, en el seu Pacte Primer, esdevé innecessària la
tramitació d estatuts i bases d actuació i la constitució de la Junta de Compensació,
donat que, tal i com s esmenta en el mateix Conveni, el mateix ha estat subscrit pels
qui representen el 100% de la propietat del sòl inclòs en l àmbit amb dret a
aprofitament i que en el mateix Conveni ja s estableixen no només les bases sinó la
resta de criteris per a la redacció de l actual Projecte.

3.- Descripció de l àmbit d actuació.

L àmbit del Projecte de Compensació és el contingut en un polígon d actuació delimitat
pel POUM, que es correspon amb un sector de sòl urbà no consolidat que inclou les
parcel·les situades dins el sector determinat per la Ronda de Ponent i els carrers
Núria, Sant Lluís i Atenes.

La superfície de l àmbit segons la fitxa del polígon és de 20.368 m². No obstant, a
efectes registrals, a l empara del que preveu l article 26.2 de les Normes
Urbanístiques del POUM de Terrassa, en concordança amb l article 8 del RD
1093/1997, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d actes de naturalesa
urbanística, es fa constar que la superfície segons recents amidaments és de
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20.427,82 m², fet que no fa variar els aprofitaments ja establerts mitjançant el Conveni
de referència.

L àmbit del polígon d actuació que s executa limita, al Nord, amb la confluència dels
carrers d Atenes i Càceres, amb la part posterior de finques que donen front al carrer
Càceres 2-10 i amb el lateral del carrer Núria número 23; a l Est, amb el carrer Núria i
el transvasament de la Riera del Palau i el carrer Montseny; al Sud, amb finca
propietat de l Ajuntament, ocupada pel Laboratori Municipal, el carrer Atenes, amb el
lateral de la finca del carrer Atenes número 16 i el número 25 del carrer Montseny; a
l Oest, amb finca propietat de l Ajuntament qualificada d equipament, amb el
transvasament de la Riera del Palau, amb lateral de finques de Ronda de Ponent
número 97 i lateral del carrer Sant Lluís número 46, amb el carrer Sant Lluís i amb
lateral de la finca número 49 del carrer Sant Lluís.

4.- Objectius del projecte de reparcel.lació.

A través del present Projecte es pretén ordenar l àmbit corresponent a un sector de
sòl urbà no consolidat que inclou les parcel·les situades dins el sector determinat per
la Ronda de Ponent i els carrers Núria, Sant Lluís i Atenes, conjuntament amb altres
polígons implicats, per tal de transformar aquesta artèria urbana del Passeig de
Ponent en una avinguda principal de la ciutat de Terrassa.

És finalitat del Projecte de Reparcel.lació:

a) La justa distribució entre els propietaris de sòl inclòs en el PA-PON012 en l àmbit
delimitat per la Ronda de Ponent, i els carrers Núria, Sant Lluís i Atenes, dels
beneficis i càrregues derivats de l ordenació urbanística.

b) La regularització de la configuració de les finques per a la seva adaptació a les
exigències del planejament.

c) La transmissió al Municipi de Terrassa dels terrenys de cessió obligatòria i
gratuïta, corresponents a equipaments, viari i espais lliures, i de l aprofitament fixat
pel propi pla.

5.- Ordenació que s executa.

El present Projecte de Reparcel.lació es tramita en execució de les previsions del Pla
d Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM), aprovat definitivament per
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya en data 4 de juliol de 2003 i publicat al DOGC de12 de desembre de 2003,
el qual ha estat objecte de Conveni per al desenvolupament del Passeig de Ponent,
PA-PON012, subscrit d una banda per les companyies Inmovalero, SA i Gesuplan, SL
i, de l altra, per l Ajuntament de Terrassa.

Les condicions d ordenació, edificació i ús previstes pel polígon que s executa són les
que ja es contenen en el Conveni de referència, i que són les següents:

- Zona d edificació de fronts d agrupació parcel·laria en illa tancada, clau A3.4,
amb les condicions d edificació, parcel.lació i ús determinades a les Normes
Urbanístiques i amb els paràmetres definits directament pel polígon d actuació.

D acord amb l article 43.1. b), s haurà de cedir a l Ajuntament, gratuïtament, el 10% de
l edificabilitat addicional, en relació al planejament urbanístic anterior, en els sòls amb
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ús residencial. Aquest percentatge es correspon amb una superfície de 3.425 m2,
segons consta en el punt 13 de la present Memòria.

6.- Relació d interessats.

D acord amb els articles 123 de la LUC, 76 del Reglament de Gestió Urbanística i 4
del Decret 303/1997, sobre mesures per a facilitar l execució urbanística, es
consideren interessats en el present expedient de reparcel.lació, a més dels
propietaris, els titulars de drets reals i personals i també els titulars d interessos
legítims susceptibles d afectació que es personin en el procediment acreditant aquesta
condició.

Als efectes de determinar la titularitat s han aplicat els criteris de la Llei d Expropiació
Forçosa que en el seu article 3 estableix que llevat de prova en contra, es considerarà
propietari a qui amb aquest caràcter consti en els registres públics que produeixin
presumpció de titularitat, només destructibles judicialment. En el seu defecte, a qui
aparegui amb tal caràcter en els registres fiscals o qui ho sigui pública i notòriament.

La relació de propietaris inclosos dins l àmbit que s executa és la següent:

 

Inmovalero, SA

Societat Anònima amb codi d identificació fiscal núm. A-58-854993, constituïda per
temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, Sr. Agustí
Subirats Bassas en data 1 de juny de 1989, i adaptats els seus estatuts socials a la
vigent Llei de Societats Anònimes en escriptura autoritzada pel Notari també de
Sabadell, Sr. Facundo Sánchez Alegre, el 31 de juliol de 1992. Inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, al Tom 10.826, llibre 9775, foli 149, inscripció 1ª, amb domicili
a Terrassa, al carrer Ancianitat, número 94, representada pel Sr. Guillermo Cabello
Valero.

 

Gesuplan, SL

Societat de responsabilitat limitada amb codi d identificació fiscal núm. B-62199815,
constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari Sr. Roberto Follia
Camps en data 25 de gener de 2000. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en
el tom 32.595, foli 175, secció general, amb domicili al carrer Dr. Cistaré núm. 131,
baixos, de Terrassa.

 

Ajuntament de Terrassa

Amb domicili al Raval de Montserrat, número 14, C.I.F. P-08-27900-B.

De les dades registrals relatives a les finques incloses a l àmbit d actuació del Polígon
objecte del present Projecte, no consten titulars de drets reals ni personals més enllà
dels propietaris més amunt esmentats.
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7.- Relació de finques aportades.

En el punt II del present Projecte es descriuen registralment les finques incloses en
l àmbit reparcel.latori amb les dades corresponents al titular de cada una i les
d inscripció al Registre de la Propietat de Terrassa núm. 1, així com l estat de
càrregues, la descripció tècnica i la d excessos de cabuda, en el seu cas, quina
inscripció es sol·licita a l empara de l article 8 del Real Decret 1093/1997, de 4 de
juliol.

La relació de finques aportades és la següent:

PROPIETARI FINCA FOLI TOM LLIBRE M2

REGISTRE
M2

REALS
%

A INMOVALERO, SA (90 %)
GESUPLAN, SL (10%)

90.287 222 2557 1455 747 727,21 4,64

B INMOVALERO, SA (90 %)
GESUPLAN, SL (10%)

90.289 225 2557 1455 2.748 2.739,58 17,47

C INMOVALERO, SA (90 %)
GESUPLAN, SL (10%)

90.291 1 2561 1459 4.417,26 4760,44 30,36

D INMOVALERO, SA (90 %)
GESUPLAN, SL (10%)

13.803-N 154 2577 1.478 669 989,69 6,31

E INMOVALERO, SA (90 %)
GESUPLAN, SL (10%)

13.805-N 83 2.411 1.309 1.058 1.058 6,75

F INMOVALERO, SA (90 %)
GESUPLAN, SL (10%)

730 13 348 88 266,54 266,54 1,70

G AJUNTAMENT 13.807-N 70 2.037 935 1.046 1.046 6,67
H AJUNTAMENT PENDENT D IMMATRICULACIÓ 858 5,47
I AJUNTAMENT PENDENT D IMMATRICULACIÓ 3.135 20,01
J AJUNTAMENT PENDENT D IMMATRICULACIÓ 95 0,60
TOTAL M2 QUADRATS AMB APROFITAMENT 15.675,46 100

K AJUNTAMENT PENDENT D IMMATRICULACIÓ 4.752,36

TOTAL M2 20.427,82

La finca aportada K, de 4.752,36 m2 de superfície, inclosa en l àmbit objecte
d execució es correspon amb els béns de domini públic propietat de l Ajuntament
corresponents a vialitat obtinguts gratuïtament que, per tant, no donen dret al
repartiment de beneficis i càrregues d acord amb el disposat a l article 120.5 de la
LUC.

8.- Tractament de les càrregues i gravàmens reals.

 

Les afeccions fiscals que graven les finques aportades A, B, C, D, E, es traslladen
a les finques resultants que s adjudiquen a les companyies Inmovalero, SA i
Gesuplan, SL, d acord amb el principi de subrogació real contingut a l article 11 del
RD 1093/1997.

 

Càrregues de nova creació:

D acord amb l article 13 de la Llei 22/2001, de 31 de desembre, reguladora dels
drets de superfície, de servitud i d adquisició voluntària o preferent, es preveu la
constitució d una servitud d accés a la xarxa general de sanejament sobre la finca
resultant número 1, per evacuar les aigües residuals i pluvials de les finques amb
front al carrer Atenes, números. 8, 10, 12 i 14, i al carrer Montseny, número 21,
que són les registrals: 85.572 13.358, 13.360, 55.198 i 10.109-N.
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9.- Criteris per definir i quantificar els drets dels propietaris.

D acord amb l article 120.1. b) de la LUC, el dret dels propietaris, si no hi ha acord
unànime, és proporcional a la superfície de les finques originàries respectives en el
moment de l aprovació definitiva de la delimitació del polígon d actuació urbanística.

PROPIETARI FINCA APORTADA M2 APORTATS % APORTAT

INMOVALERO, SA (90%)

GESUPLAN, SL (10%)

A, B, C, D, E, F 10.541,46 67,25

AJUNTAMENT G, H, I, J 5.134 32,75

Béns de domini públic
obtinguts gratuïtament

K

Béns de domini públic
obtinguts gratuïtament

K

4.752,36 No inclosos en el
repartiment de

beneficis i càrregues

10.- Valoració de les finques resultants.

L Administració actuant té el deure de destinar a la construcció d habitatges de
protecció pública tant el 10% de l aprofitament que obtingui per cessió obligatòria i
gratuïta - en compliment de les determinacions de l article 156.2 LUC-, com el sostre
que se li adjudiqui per la seva aportació de sòl d acord amb l art. 153.4.b LUC, l art.
12.3 de les Normes Urbanístiques del POUM i punt 6.5 de la seva Memòria.

Atès que en l àmbit d actuació coexisteixen parcel·les destinades a habitatge de
protecció pública amb altres de renda lliure, a l hora de valorar les finques resultants
s ha de tenir en compte el valor diferencial que tenen unes i altres (art. 120.1.h LUC).

En qualsevol cas, per a la valoració de les parcel·les resultants s han d aplicar les
regles de ponderació establertes per l article 37 LUC, juntament amb l article 2 del
Reglament parcial de la LUC. (article 120.1.b).

Aquests criteris es concreten en el repartiment de l aprofitament urbanístic a l apartat
14 del present Projecte, d acord amb el que s estableix al Pacte Tercer del Conveni.

11.- Operativa hipotecària / Agrupació instrumental

Amb caràcter previ a l adjudicació de les parcel·les resultants, es procedeix a
l agrupació, amb caràcter instrumental, de les finques aportades per a la seva
inscripció a favor de la comunitat dels interessats en el procediment en la proporció
que s indicarà, d acord amb el que determina l article 18.2 del Reial Decret 1093/1997,
de 4 de juliol, pel qual s aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la
Propietat d actes de naturalesa urbanística, en concordança amb l article 118.2 de la
LUC i l article 310.3 del Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl de 1992 (precepte
vigent).
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Descripció Finca Agrupada:

Urbana: Porció de terreny de forma irregular, que ocupa una superfície de 20.427,82
segons recent amidament. Llinda, al Nord, amb la confluència dels carrers d Atenes i
Càceres, amb la part posterior de finques que donen front al carrer Càceres 2-10 i
amb el lateral del carrer Núria número 23; a l Est, amb el carrer Núria i el
transvasament de la Riera del Palau i el carrer Montseny; al Sud, amb finca propietat
de l Ajuntament, ocupada pel Laboratori Municipal, el carrer Atenes, amb el lateral de
la finca del carrer Atenes número 16 i el número 25 del carrer Montseny; a l Oest, amb
finca propietat de l Ajuntament qualificada d equipament, amb el transvasament de la
Riera del Palau, amb lateral de finques de Ronda de Ponent 97 i lateral del carrer Sant
Lluís número 46, amb el carrer Sant Lluís i amb lateral de la finca número 49 del
carrer Sant Lluís.

Se sol·licita la inscripció d aquesta finca a favor de la comunitat d interessats en el
procediment, que segons l esmentat al punt 6 del present document està formada per
les companyies Inmovalero, SA i Gesuplan, SL i per l Ajuntament de Terrassa, en
proporció al percentatge que resulta de referir el sostre edificable atribuït a la parcel·la
resultant adjudicada a cadascun d ells pel total de sostre edificable de la unitat
reparcel.lable (29.602 m2).

12.- Descripció de les finques resultants

Les parcel·les resultants de la reparcel.lació es creen per divisió material de la finca
agrupada en l apartat anterior.

Les parcel·les amb aprofitament adjudicades a favor de l Ajuntament són destinades a
la construcció d habitatges en règim de protecció pública, en compliment de les
determinacions de l article 156.2 i 153.4 LUC, i més concretament l article 30.2 del
Reglament de desenvolupament parcial de la LUC.

En el punt IV del present Projecte es detalla la naturalesa, extensió, límits, zonificació,
edificabilitat i adjudicació de les parcel·les resultants. Pel que fa a l extensió de les
finques resultants, a efectes registrals es fa constar la superfície obtinguda segons
recent topografia, fet que no fa variar els aprofitaments ja establerts en el seu dia
mitjançant el Conveni de referència.

13.- Criteris d adjudicació i compensació per excessos i defectes d adjudicació.

A tenor del que estableix el Conveni Urbanístic pel desenvolupament del PA-PON012
del POUM de Terrassa, al Passeig de Ponent, per al repartiment dels aprofitaments
previstos en la fitxa del Polígon d Actuació PA-PON012, que són 29.602 m2 de sostre
resultants de l ordenació de la pròpia fitxa, s estableixen els següents criteris:

 

Manteniment dels drets dels propietaris particulars, en proporció a la superfície de
sòl per ells aportada, respecte a l edificabilitat de l àmbit prevista en el Pla General
d Ordenació de 1983 i que, en el cas de les finques incloses en l àmbit del PA-
PON012 era de 9.541 m² de sostre.

 

L edificabilitat addicional, és a dir, la diferència entre el sostre reconegut en el
PGO 83 i el previst en el POUM, és respecte a la qual es calcula el 10% de
l aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta i, per conseqüent, el 90% restant és
objecte de repartiment entre els propietaris privats i l administració en funció dels
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seus drets aportats, és a dir, en funció del sòl susceptible d aprofitament
pertanyent a cada un d ells.

 
L Administració actuant té el deure de destinar a la construcció d habitatges de
protecció pública tant el 10% de l aprofitament que obtingui per cessió obligatòria i
gratuïta -en compliment de les determinacions de l article 156.2 LUC-, com el
sostre que se li adjudiqui per la seva aportació de sòl d acord amb l art. 153.4.b
LUC, l art. 12.3 de les Normes Urbanístiques del POUM i punt 6.5 de la seva
Memòria-.

 

A l hora de valorar les finques resultants s ha de tenir en compte el valor
diferencial que les parcel·les destinades a habitatge de protecció pública tenen en
relació amb les de renda lliure (art. 120.1.h LUC). En qualsevol cas, per a la
valoració de les parcel·les resultants s han d aplicar les regles de ponderació
establertes per l article 37 LUC (art. 120.1.b LUC).

D acord amb aquests criteris, el repartiment de l aprofitament urbanístic es concreta
d acord amb el que segueix:

- Valor de repercussió del sostre d habitatge lliure: 420,70 euros/m²
- Valor de repercussió del sostre d habitatge protegit: 180,30 euros/m²

- Sostre diferencial entre PGO 83 i POUM:
29.602  9.541 = 20.061 m²

- Superfície de sòl de propietat privada: 10.528 m² (67,22%)
- Superfície de sòl de propietat municipal 5.134 m² (32,78%)

- Drets d aprofitament:

Ponderació dels drets en funció del diferencial entre habitatge lliure i protegit:
(67,22 x 1 x X) + (32,78 x 2,33 x X) = 100
67,22 X + 76,37 X = 100
Coeficient homogeneïtzació: X = 0,6964

Drets d adjudicació privada: 67,22 x 1,00 x 0,6964 = 46,81%
Drets d adjudicació municipal: 32,78 x 2,33 x 0,6964 = 53,19%

Determinació del 10% d aprofitament mitjà:
(20.061 x 0,10 x 53,19% x 2,33) + (20.061 x 0,10 x 46,81% x 1) = 3.425 m²st

- Sostre a repartir:
20.061  3.425 = 16.636 m²st

- Sostre privat: 16.636 x 46,81% = 7.787 m²st
- Sostre municipal: 16.636 x 53,19% = 8.849 m²st

- Total sostre atribuïble als propietaris privats en virtut d aquest càlcul:
9.541 + 7.787 = 17.328 m²st

- Sostre a atribuir als propietaris privats en compliment del conveni de 13.7.2000:
17.664 m²st.

Per a la ubicació dels aprofitaments que s han atribuït als propietaris privats i a
l Ajuntament traduïts en metres quadrats de sostre d acord amb l anteriorment
expressat, i tenint en compte les edificabilitats de cada una de les vuit finques de
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resultat, que és la que s estableix en la fitxa del Polígon d Actuació, es procedirà a la
següent adjudicació:

finca sostre total sostre
2 3.693 m²
3 4.646 m²
4 2.175 m²

AJUNTAMENT

6 841 m²
Total Ajuntament 11.355 m²

1 8.217 m²
5 6.454 m²
7 1.788 m²

INMOVALERO SA
GESUPLAN SL

8 1.788 m²
Total privats 18.247 m²
Total Polígon d Actuació 29.602 m²

Els m² de sostre adjudicats a l Ajuntament són resultat de tenir en compte la part
corresponent del sostre a repartir més amunt expressat, més els corresponents al
percentatge d aprofitament procedent de cessió obligatòria i gratuïta.

Pel que fa a les diferències d adjudicació, la fitxa del Polígon d Actuació atribueix un
sostre total corresponent a privats de 18.247 m², amb un excés d adjudicació de 583
m²st, el qual s haurà de compensar d acord amb l establert en el Conveni, en una
quantitat de 245.268,10 euros (583 m²st x 420,70 euros/m²st= 245.268,10 euros).

Les adjudicacions als propietaris privats s efectuen en proindivís i en la mateixa
proporció dels seus drets respecte a les finques inicials, és a dir, en un 90% a favor de
INMOVALERO SA i el restant 10% a favor de GESUPLAN SL, a tenor dels seus
respectius drets en la titularitat de les finques originàries.

14.- Ordenació de volums

D acord amb l article 58.3, lletra a) de la LUC, i tal i com també preveu el Conveni PA-
PON012, de desenvolupament de la revisió del POUM, la concreció de l ordenació de
volums serà prevista i es concretarà al moment de l atorgament de les corresponents
llicències d edificació.
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II.-FINQUES APORTADES
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FINCA APORTADA A)

PROPIETARIS:

1) INMOVALERO, SA: 90%

2) GESUPLAN, SL: 10%

DESCRIPCIÓ:

URBANA, porció de terreny situada en el terme municipal de Terrassa, amb front al
carrer Sant Lluís, on està assenyalada amb el número quaranta-cinc; ocupa una
superfície de 747 m2, 727,21 m2, segons recent amidament. AFRONTA: pel seu front
Nord, amb el dit carrer Sant Lluís; per la seva esquerra, entrant Est, amb finca de
l Ajuntament de Terrassa; per la seva dreta Oest, amb finques de successors de
Baudilio Llargués; i pel seu front, Sud, amb finca de l Ajuntament de Terrassa.

INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, en el
Tom 2.557, Llibre 1.455 de la secció 2ª, foli 222, finca número 90287, inscripció 4ª.

TITOL: Els pertany per compra a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la
Caridad Vedruna, formalitzada en escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona
Sr. Raúl J. Cillero Raposo en data 15 de gener de 2001, amb el número 91 del seu
protocol.

CÀRREGUES:

- Afeccions fiscals que resulten de la nota al marge de les inscripcions 2ª, 3ª i 4ª.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 6411105DG1061B0001ZX.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 4,64%
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FINCA APORTADA B)

PROPIETARIS:

1) INMOVALERO, SA: 90%

2) GESUPLAN, SL: 10%

DESCRIPCIÓ:

URBANA, porció de terreny situada en el terme municipal de Terrassa, amb front al
carrer Sant Lluís, on està assenyalada amb el número quaranta-quatre; ocupa una
superfície de 2.748 m², 2.739,58 m² segons recent amidament. AFRONTA: pel seu
front, Nord, amb l Avinguda Joaquim de Sagrera; pel seu front, Sud, amb carrer Sant
Lluís; per la seva esquerra entrant, Oest, amb finques de successors de Baudili
Llargués; per la seva dreta, Est, amb la confluència del carrer Sant Lluís amb
l'Avinguda Joaquim de Sagrera.

INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, en el
Tom 2.557, Llibre 1.455 de la secció 2ª, foli 225, finca núm. 90.289, inscripció 4ª.

TITOL: Els pertany per compra a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la
Caridad Vedruna, formalitzada en escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona
Sr. Raúl J. Cillero Raposo en data 15 de gener de 2001, amb el número 91 del seu
protocol.

CÀRREGUES:

- Afeccions fiscals que resulten de la nota al marge de les inscripcions 2ª, 3ª i 4ª.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 6412003DG1061B0001RX.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 17,47%
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FINCA APORTADA C)

PROPIETARIS

1) INMOVALERO, SA: 90%

2) GESUPLAN, SL: 10%

DESCRIPCIÓ:

URBANA, porció de terreny discontinua situada en el terme de Terrassa, amb front a
la Ronda Ponent, on està assenyalada amb el número dotze; ocupa una superfície de
4.417,26m2, 5026,98 segons recent amidament. AFRONTA: pel seu front, Sud, amb el
transvasament de la Riera del Palau o carrer Joaquim de Sagrera; per la seva
esquerra entrant Oest, amb el límit del polígon; per la seva dreta, Est, amb carrer
Núria; i pel seu fons, Nord, amb finques de successors de Baudili Llargués.

INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, al
Tom 2.561, Llibre 1.459 de la secció 2ª, foli 1, finca núm. 90.291, inscripció 4ª.

TITOL: Els pertany per compra a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la
Caridad Vedruna, formalitzada en escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona
Sr. Raúl J. Cillero Raposo en data 15 de gener de 2001, amb el número 91 del seu
protocol.

CÀRREGUES:

- Afeccions fiscals que resulten de la nota al marge de les inscripcions 2ª, 3ª i 4ª.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 6513407DG1061B0001UX.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 32,07%
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FINCA APORTADA D)

PROPIETARIS

1) INMOVALERO, SA: 90%

2) GESUPLAN, SL: 10%

DESCRIPCIÓ:

URBANA, consistent en una porció de terreny edificable situat a Terrassa, partida La
Maurina , amb front al carrer Sant Lluís, on està assenyalada amb el número u; amb
una superfície de 669 m2, 989,69 m2 segons recent amidament. AFRONTA: pel seu
front, Nord, amb el dit carrer; per la seva esquerra, Est, amb el carrer Montseny; per la
seva dreta, Oest, amb finca dels hereus de Francisca Dulcet; i del darrera, Sud, amb
el torrent de Les Gueraldes .

INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, en el
Tom 2.577, llibre 1.475 de la secció 2ª, foli 154, finca núm. 13.803-N, inscripció 2ª.

TITOL: Els pertany per compra a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la
Caridad Vedruna, formalitzada en escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona
Sr. Raúl J. Cillero Raposo en data 15 de gener de 2001, amb el número 91 del seu
protocol.

CÀRREGUES:

- Afeccions fiscals que resulten de la nota al marge de les inscripcions 2ª i 3ª.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 6511002DG1061B0001TX.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 6,31%
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FINCA APORTADA E)

PROPIETARIS:

1) INMOVALERO, SA: 90%

2) GESUPLAN, SL: 10%

DESCRIPCIÓ:

URBANA, consistent en una porció de terreny edificable situat a Terrassa, partida La
Maurina , amb front al carrer Sant Lluís, assenyalada amb el número quinze, de
superfície 1.058 m². AFRONTA: pel seu front, Nord, amb el dit carrer; per la seva
dreta, Oest, amb el carrer Atenes, cantonada amb la confluència amb el carrer Sant
Lluís; per la seva esquerra, Est, amb finca de Joaquina Dulcet; i pel darrera, Sud, amb
un torrent.

INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, al
Tom 2.411, Llibre 1.309 de la secció 2ª, foli 83, finca núm. 13.805-N, inscripció. 4ª.

TITOL: Els pertany per compra a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la
Caridad Vedruna, formalitzada en escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona
Sr. Raúl J. Cillero Raposo en data 15 de gener de 2001, amb el número 91 del seu
protocol.

CÀRREGUES:

- Afeccions fiscals que resulten de la nota al marge de les inscripcions 3ª i 4ª.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 6511001DG1061B0001LX.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 6,75%
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FINCA APORTADA F)

PROPIETARIS:

1) INMOVALERO, SA: 90%

2) GESUPLAN, SL: 10%

DESCRIPCIÓ:

URBANA: Parcel·la de terreny edificable, de figura trapezoïdal d una superfície de
dos-cents seixanta-sis metres amb cinquanta-quatre decímetres quadrats (266,54),
amb front est amb carrer Núria, en la que no hi té assignat número de policia, però ve
del número 23 de l esmentat carrer; llinda al front Est amb el carrer Núria; dreta
entrant Nord amb el lateral Sud de la casa número 23 del carrer Núria; fons Oest amb
pati de la casa número 10 del carrer Càceres; i esquerra entrant Sud amb
causahavents de Germans Dulcet .

INSCRIPCIÓ: Pendent de segregació respecte la matriu número 730, inscrita al tom
62, llibre 14 de San Pere, foli 220, inscripció 4ª, actualment al tom 348, llibre 88 de la
secció 1ª de Terrassa, foli 13.

TITOL: Els pertany per compra al Sr. Jaume Marcet Riera en virtut de contracte de
compravenda de data 26 d abril de 2004, pendent d'elevar a escriptura pública.
SENSE CÀRREGUES:

SENSE REFERÈNCIA CADASTRAL:

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 1,70 %
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FINCA APORTADA G)

PROPIETARI:

Ajuntament de Terrassa

DESCRIPCIÓ:

URBANA, Parcel·la de terreny edificable, situada a la ciutat de Terrassa, partida
anomenada de la Maurina , que ocupa una superfície de mil quaranta-sis metres
quadrats (1.046 m²). AFRONTA: al Nord, amb el carrer Sant Lluís, abans carrer 46-C;
a l Est amb el carrer Atenes; a l Oest, amb resta de finca de la que es va segregar, de
Joan Dulcet; i pel Sud, amb torrent.

INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, al
Tom 2.037, Llibre 935 de la secció 2ª, foli 70, finca núm. 13.807-N, inscripció 2ª.

TÍTOL: Pertany a l Ajuntament de Terrassa per compra a la Sra. Francisca Dulcet
Farrés formalitzada en escriptura pública atorgada pel Notari de Terrassa Sr. José-
Santos García Heredia en data 26 de febrer de 1986.

CÀRREGUES: Lliure.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 6411106DG1061B0001UX.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 6,67%
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FINCA APORTADA H)

PROPIETARI:

Ajuntament de Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Urbana: porció de terreny ubicada a la ciutat de Terrassa, de forma irregular que
ocupa una superfície de 858 m2; llinda, pel Nord, amb la Ronda de Ponent; al Sud,
amb la registral núm. 90.289; a l Est, amb la Ronda de Ponent; i a l Oest, amb el límit
del polígon.

CÀRREGUES: Lliure

SENSE REFERÈNCIA CADASTRAL

INSCRIPCIÓ: D acord amb el que determina l article 8 del Reial Decret 1093/1997, de
4 de juliol, pel qual s aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la
Propietat dels actes de naturalesa urbanística, i l article 5, apartat f) del Decret
303/1997, de 25 de novembre, pel qual s aprova el Reglament sobre mesures per
facilitar l execució urbanística, i de conformitat amb el Certificat de data 13 d abril de
2004, mitjançant el qual s acredita la inscripció d aquesta finca en l Inventari Municipal,
se sol·licita la immatriculació de la finca a favor de l Ajuntament de Terrassa.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 5,47%
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FINCA APORTADA I)

PROPIETARI:

Ajuntament de Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Urbana, porció de terreny ubicada a la ciutat de Terrassa, a la Ronda de Ponent, que
ocupa una superfície de 3.135 m2; llinda, pel Nord, amb la Ronda de Ponent; al Sud,
amb el carrer Sant Lluís i amb la finca registral núm. 90.289; a l Est, amb la Ronda de
Ponent; i a l Oest, amb la Ronda de Ponent.

CÀRREGUES: Lliure

SENSE REFERÈNCIA CADASTRAL

INSCRIPCIÓ: D acord amb el que determina l article 8 del Reial Decret 1093/1997, de
4 de juliol, pel qual s aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la
Propietat dels actes de naturalesa urbanística, i l article 5, apartat f) del Decret
303/1997, de 25 de novembre, pel qual s aprova el Reglament sobre mesures per
facilitar l execució urbanística i de conformitat amb el Certificat de data 13 d abril de
2004, mitjançant el qual s acredita la inscripció d aquesta finca en l Inventari Municipal,
se sol·licita la immatriculació de la finca a favor de l Ajuntament de Terrassa.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 20,01%
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FINCA APORTADA J)

PROPIETARI:

Ajuntament de Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Urbana: porció de terreny ubicada a la ciutat de Terrassa, de forma triangular, que
ocupa una superfície de 95 m2; llinda, al Nord, amb la registral núm. 90.291; al Sud,
amb el transvasament de la riera del Palau; a l Est, amb la Ronda de Ponent i el límit
del polígon; i a l Oest, amb la Ronda de Ponent.

CÀRREGUES: Lliure

SENSE REFERÈNCIA CADASTRAL

INSCRIPCIÓ: D acord amb el que determina l article 8 del Reial Decret 1093/1997, de
4 de juliol, pel qual s aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la
Propietat dels actes de naturalesa urbanística, i l article 5, apartat f) del Decret
303/1997, de 25 de novembre, pel qual s aprova el Reglament sobre mesures per
facilitar l execució urbanística i de conformitat amb el Certificat de data 13 d abril de
2004, mitjançant el qual s acredita la inscripció d aquesta finca en l Inventari Municipal,
se sol·licita la immatriculació de la finca a favor de l Ajuntament de Terrassa.

DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 0,60%
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FINCA APORTADA K)

PROPIETARI:

Ajuntament de Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Urbana. Finca destinada a Vials Públics, de superfície 4.752,36 m2, que es troba
integrada pels següents trams de carrers:

- TRAM 1. Es troba integrat en forma parcial per la Ronda de Ponent des del límit
nord-oest del polígon, fins la confluència dels carrers Sant Lluís i Montseny en el
límit sud-est del polígon.

- TRAM 2. Es troba integrat en forma parcial pel carrer Sant Lluís des del número
45 del mateix carrer en el límit oest del polígon, fins la confluència del carrer
Montseny i la Ronda de Ponent en el límit sud-est del polígon.

- TRAM 3. Es troba integrat en forma parcial per dues porcions separades del carrer
Atenes: una primera des del número 14 del mateix carrer en el límit sud del
polígon, fins la confluència amb el carrer Sant Lluís; i una segona des de la
confluència amb la Ronda de Ponent fins la confluència amb el carrer de Càceres
en el límit Nord del polígon.

- TRAM 4. Es troba integrat en forma parcial pel carrer Montseny des del número 27
del mateix carrer en el límit sud del polígon, fins la confluència amb la Ronda de
Ponent.

- TRAM 5. Es troba integrat en forma parcial pel carrer de Núria des del número 36
del mateix carrer en el límit sud-est del polígon, fins el límit nord del polígon.

CÀRREGUES: Lliure

SENSE REFERÈNCIA CADASTRAL

Té la naturalesa de bé de domini públic obtingut per cessió gratuïta.

Aquesta finca no consta inscrita al Registre de la Propietat, si bé pertany a
l Ajuntament de Terrassa per constituir vials de domini públic.

INSCRIPCIÓ: D acord amb el que determina l article 8 del Reial Decret 1093/1997, de
4 de juliol, pel qual s aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la
Propietat dels actes de naturalesa urbanística, i l article 5, apartat f) del Decret
303/1997, de 25 de novembre, pel qual s aprova el Reglament sobre mesures per
facilitar l execució urbanística i de conformitat amb el Certificat de data 13 d abril de
2004, mitjançant el qual s acredita la inscripció d aquesta finca en l Inventari Municipal,
se sol·licita la immatriculació de la finca a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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III.- FINQUES RESULTANTS
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FINCA RESULTANT NÚM. 1

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 1 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
quasi rectangular, que ocupa una superfície de 2.075,45 m2. Llinda, al Nord, amb el
carrer Sant Lluís; al Sud, amb el núm. 16 del carrer d Atenes i núm. 25 del carrer del
Montseny; a l Est, amb el carrer del Montseny; a l Oest, amb d Atenes.

SUPERFÍCIE: 2.075,45 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 8.217 m2st.

CÀRREGUES:

 

Afeccions fiscals

 

De nova creació:

Constitució d una servitud d accés a la xarxa general de sanejament per evacuar
les aigües residuals i pluvials de les registrals 85.572, 13.358 i 13.360, 55.198 i
10.109-N, totes elles predis dominants de l esmentada servitud, les quals tenen
les següents descripcions:

- Finca número 85.572

Descripció: Urbana: Porción de terreno edificable, situado en esta ciudad, con
frente a la calle Atenes, señalada con los números ocho y diez, de superfície total
de trescientos cuarenta y nueve metros cuadrados. Linda. Al Oeste, con la calle
de situación, y por los demás puntos cardinales, con Joaquín Batlle. El terreno
que ocupa esta finca, valorado en tres millones novecientas mil pesetas, se forma
por agrupación de las dos fincas siguientes: primera: la inscrita bajo el número
85.570, que obra al folio 209 de este mismo tomo y libro, inscripción 1ª, de
superfície ciento setenta y nueve metros cuadrados; y segunda: la inscrita bajo el
número 70.268, que obra al folio 8 del tomo 2.239 libro 1.137, de la seción 2ª de
Terrassa, inscripción 6ª, de superfície ciento setenta metros cuadrados. Cargas:
en cuanto a la finca 85.570, se halla afecta a una servidumbre de paso de una
línea de conducción de energía eléctrica, a favor de la Cooperativa de Fluido
Eléctrico , que resulta de la inscripció 9ª, i servidumbre de paso de red de
distribución de gas natural, a favor de Catalana de Gas y Electricidad, SA , que
resulta de la inscripción 18ª, y afección al pagament del Impuesto por
autoliquidación que resulta de la nota al margen de la inscripción 1ª de dicha finca
85.570; y en cuanto a la finca 70.628, junto con la heredad Poal de la Costa, de
donde procede, servidumbre de paso de una línea de conducción de energia
eléctrica, a favor de la Cooperativa de Fluido Eléctrico , que resulta de la
inscripción 9ª de la finca 1.117 de procedencia, y afecciones al pago del Impuesto
por autoliquidación, que resultan de las notas al margen de las inscripciones 5ª y
6ª de dicha finca 70.628.

Inscripció: al foli 210 del tom 2.485, llibre 1.383, del Registre de la Propietat núm.
1 de Terrassa, Secció 1ª, a favor dels senyors Francisco Calvente Torres i Maria
Trinidad Campos Pérez, majors d edat, casats en règim de separació de béns,
veïns de Viladecavalls, carrer Sabadell, número 1-3º, per meitat en comú i
proindivís, a títol d agrupació de les registrals 85.570 i 70.628.
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- Finca número 13.358

Descripció: Urbana: Número uno: Vivienda en planta baja de la casa número
doce de la calle de Atenas de esta ciudad, con una superfície edificada de
sesenta metros cuadrados, conteniendo varias habitaciones y servicios con el uso
exclusicvo del patio común de la total finca. Linda, frente, Poniente, con dicha
calle, derecha saliendo, Norte, con José Puigdellívol; izquierda, Sur, con José
Aymerich; fondo, Oriente, con SalvadorVillares y Sebastián Pomar, debajo, el
suelo: y encima, finca dos. Su cuota es de cincuenta enteros por ciento. Es parte
de la finca 11.216, al folio 113 del Tomo 1.348, libro 340 de la sección 1ª de
Terrassa, inscripción 2ª, que es la extensa. Cargas: Servidumbre a que se refiere
el párrafo de cargas de la extensa.

Inscripció: al foli 170 del tom 1093, llibre 368 del Registre de la Propietat número
3 de Terrassa, a favor dels senyors Indalecio Capel Pérez i Juliana Díaz Capel,
per meitats proindivises.

- Finca número 13.360

Descripció: Urbana: Número dos: Vivienda en planta de primer piso, de la casa
número doce de la calle Atensa de esta ciudad, con una superfície edificada de
sesenta metros cuadrados, conteniendo varias habitaciones y servicios. Linda,
frente Poniente, con dicha calle, escaleras y puerta de entrada, izquierda, Sur,
con José Aymerich, derecha saliendo, con José Puigdellívol: fondo, proyección
patio uso finca uno; debajo, finca uno, y encima, vuelo de la total. Su cuota es de
cincuenta enteros por ciento. Es parte de la finca 11.216, al folio 113 del Tomo
1.348, libro 340 de la sección 1ª de Terrassa, inscripción 2ª, que es la extensa.
Cargas: Servidumbre a que se refiere el párrafo de cargas de la extensa.

Inscripció: al foli 173 del tom 1093, llibre 368 del Registre de la Propietat número
3 de Terrassa, a favor dels senyors Francisco Velázquez Pastor i Soldedad Capel
Diaz per meitats indivises.

- Finca número 55.198

Descripció: Urbana: Porción de terreno de figura trapezoidal sita en la calle de
Atenas de esta ciudad, sobre parte de la cual el adquirente tiene en construcción
una casa de bajos solamente i patio detrás, señalada con el número 14, que mide
de ancho diez y siete metros en la fachada y veinte y seis detrás, y de largo
treinta y cuatro metros en su linde Norte, y treinta y cinco metros en su linde Sur;
ocupando una superfície aproximada de setecientos cuarenta y cinco metros
cuadrados. Linda por su frente, Oeste, con dicha calle, por su derecha saliendo
Norte, con un torrente; por su izquierda, con José Aymerich; y por su espalda, con
parcelas de Sebastián Pomar y Salvador Villares. Cargas: Servidumbre a que se
refiere el párrafo de cargas de la inscripción 1ª .

Inscripció: al foli 174 del tom 2032, llibre 930 del Registre de la Propietat núm. 1
de Terrassa, Secció 2ª, a favor del senyor Santiago Puigdellívol Cortada, les
circumstàncies personals del qual no s expressen, per herència, segons la
inscripció 3ª.
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- Finca número 10.109-N

Descripció: Urbana: Edificio fábrica, constituido por una casa de un solar y
medio, de planta baja solamente y con patio detrás y a la derecha entrando,
situado en esta ciudad y en la calle del Montseny, señalado con el número 21.
Ocupa una superfície de setecientos setenta y siete metros cuadrados y con casa
de Salvador Millanes; por la derecha, con torrente y por el fondo, con finca de
José Puigdellívol . Cargas Servidumbre que resulta de la inscripción 9ª de la finca
1.117 de procedencia, condición resolutoria a que se refiere la inscripción 2ª i
afección al pago del impuesto por autoliquidación según nota al margen de la
inscripción 11ª.

Inscripció: al foli 111 del tom 1627, llibre 713 del Registre de la Propietat núm. 1
de Terrassa, secció 2ª, a favor de la companyia Barlan, SA , per títol de
compraventa.

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 27,75%.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

En proindivís i amb les següents proporcions:

 

INMOVALERO, SA: 90%

 

GESUPLAN, SL., 10%
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FINCA RESULTANT NÚM. 2

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 2 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012 de forma
quasi quadrangular que ocupa una superfície de 944,47 m2. Llinda, al Nord, amb el
carrer Sant Lluís; al Sud, amb Laboratori Municipal, Parc de desinfecció (P3), a l Est,
amb la finca resultant núm. 13 (P3); a l Oest, amb els números. 49 a 51 del carrer
Sant Lluís. És destinada a la construcció d habitatges en règim de protecció pública,
en compliment de les determinacions de l article 156.2 i 153.4 de la Llei 2/2002,
d urbanisme de Catalunya (LUC) i 30.2 del Reglament de desenvolupament parcial de
la LUC .

SUPERFÍCIE. 944,47 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 3.693 m2st.

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 12,47%.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 3

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 3 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012 de forma
irregular, que ocupa una superfície de 924,76 m2; Llinda, al Nord, amb la Ronda
Ponent; al Sud, amb el carrer Sant Lluís, a l Est, amb la finca resultant, núm. 12 (P.3);
i a l Oest, amb el núm. 46 del carrer Sant Lluís, 97 de las Ronda Ponent i amb patis de
les finques del carrer Calderón núm. 44 a 56. És destinada a la construcció
d habitatges en règim de protecció pública, en compliment de les determinacions de
l article 156.2 i 153.4 de la Llei 2/2002, d urbanisme de Catalunya (LUC) i 30.2 del
Reglament de desenvolupament parcial de la LUC.

SUPERFÍCIE. 924,76 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 4.646 m2st.

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 15,70%.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.



Reparcel.lació PA-PON012

27

FINCA RESULTANT NÚM. 4

DESCRIPCIÓ:

URBANA: porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 4 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012de forma
irregular que ocupa una superfície de 415 m2; llinda, al Nord, amb la finca resultant
núm. 9 (E.3); al Sud, amb la Ronda Ponent; a l Est, amb el carrer Atenes; a l Oest,
amb el núm. 126 de la Ronda Ponent. És destinada a la construcció d habitatges en
règim de protecció pública, en compliment de les determinacions de l article 156.2 i
153.4 de la Llei 2/2002, d urbanisme de Catalunya (LUC) i 30.2 del Reglament de
desenvolupament parcial de la LUC

SUPERFÍCIE. 415 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 2.175 m2st.

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4.

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 7,35%.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 5

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 3 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular, que ocupa una superfície de 1.446,81 m2. Llinda, al Nord, amb la finca
resultant núm. 6, i amb els números 2 a 12 del carrer Càceres i números 23 a 27 del
carrer Núria; al Sud, amb carrer de nova creació; a l Est, amb el carrer Núria, i a
l Oest, amb el carrer Atenes.

SUPERFÍCIE. 1.446,81 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 6.454m2st.

CÀRREGUES:

- Afeccions fiscals.

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 21,80%.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

En proindivís i amb les següents proporcions:

 

INMOVALERO, SA: 90%

 

GESUPLAN, SL., 10%
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FINCA RESULTANT NÚM. 6

DESCRIPCIÓ:

Urbana: porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 6 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular que ocupa una superfície de 315 m2; Llinda, al Nord, amb la part posterior de
la finca del carrer Càceres números 2 i 4; al Sud, amb la finca resultant núm. 5; a l Est,
amb la finca resultant núm. 5; i a l Oest amb el carrer Atenes. És destinada a la
construcció d habitatges en règim de protecció pública, en compliment de les
determinacions de l article 156.2 i 153.4 de la Llei 2/2002, d urbanisme de Catalunya
(LUC) i 30.2 del Reglament de desenvolupament parcial de la LUC. 

SUPERFÍCIE. 315 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 841m2st.

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 2,85%.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 7

DESCRIPCIÓ:

Urbana: porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 7 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular, que ocupa una superfície de 298,63 m2; Llinda, en tots els seus límits, amb
la finca resultant núm. 11 (P3).

SUPERFÍCIE. 298,63 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 1.788 m2st.

CÀRREGUES:

Afeccions fiscals.

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 6,04%.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

En proindivís i amb les següents proporcions:

 

INMOVALERO, SA: 90%

 

GESUPLAN, SL., 10%
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FINCA RESULTANT NÚM. 8

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 8 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular, que ocupa una superfície de 298,63 m2; Llinda, en tots els seus límits, amb
la finca resultant núm. 14 (P3).

SUPERFÍCIE. 298,63 m2

SOSTRE ADJUDICAT: 1.788 m2st.

CÀRREGUES:

Afeccions fiscals.

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Zona d edificació de Fronts d agrupació parcel·laria
en illa tancada, clau A3.4

PERCENTATGE DE DRETS EN LA REPARCEL.LACIÓ: 6,04 %.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

En proindivís i amb les següents proporcions:

 

INMOVALERO, SA: 90%

 

GESUPLAN, SL., 10%
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FINCA RESULTANT NÚM. 9

DESCRIPCIÓ:

Urbana: porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 9 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular que ocupa una superfície de 235 m2. Llinda, al Nord, amb el carrer Atenes i el
camp de futbol de La Maurina; al Sud, amb la finca resultant núm. 4; a l Est, amb el
carrer Atenes; i a l Oest, amb el camp de futbol de La Maurina .

SUPERFÍCIE. 235 m2

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. Equipament esportiu, clau E.3

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 10

DESCRIPCIÓ:

Urbana: porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 10 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular que ocupa una superfície de 1.088,74 m2; Llinda, en tots els seus límits, amb
la finca resultant 11 (P3) .

SUPERFÍCIE: 1.088,74 m2

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Equipament cultural, clau E7.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 11

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 11 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular que ocupa una superfície de 2.264 m2. Llinda, al Nord, amb carrer de nova
creació; al Sud, amb el transvasament de la Riera del Palau i amb el límit del polígon;
a l Est, amb el carrer de Núria i amb el límit del polígon; a l Oest, amb el carrer Atenes
i la Ronda Ponent.

SUPERFÍCIE. 2.264 m2

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Verds urbans, clau P3.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 12

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 12 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular que ocupa una superfície de 1.120,09 m2. Llinda, al Nord, amb la Ronda de
Ponent; al Sud, amb el carrer Sant Lluís, a l Est, amb el carrer Atenes; a l Oest, amb la
finca resultant núm. 3.

SUPERFÍCIE. 1.120,09 m2

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Verds urbans, clau P.3

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ.

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 13

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 13 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular que ocupa una superfície de 1.007,78 m2. Llinda, al Nord, amb el carrer Sant
Lluís; al Sud, amb el Laboratori Municipal, Parc de desinfecció (P3), a l Est, amb el
carrer Atenes; a l Oest, amb la finca registral núm. 2.

SUPERFÍCIE: 1.007,78 m2

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Verds urbans, clau P.3

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 14

DESCRIPCIÓ:

Urbana: Porció de terreny situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant
número 14 del projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, de forma
irregular que ocupa una superfície de 1321 m2. Llinda, al Nord, amb el transvasament
de la Riera del Palau; al Sud, amb el carrer Sant Lluís, a l Est, amb el transvasament
de la Riera del Palau i amb la Ronda Ponent; i a l Oest, amb el carrer Atenes.

SUPERFÍCIE: 1.321 m2

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. Verds urbans, clau P.3

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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FINCA RESULTANT NÚM. 15

PROPIETARI:

Ajuntament de Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Urbana. Finca situada al terme municipal de Terrassa, finca resultant número 15 del
projecte de reparcel.lació del polígon d actuació PA-PON012, destinada a Vials
Públics en el Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM), de
superfície 6.672 m2, que es troba integrada pels següents trams de carrers:

- TRAM 1: Carrer de nova creació des de la confluència dels carrers d Atenes i la
Ronda de Ponent, fins la confluència dels carrers de Núria i de l Infant Martí en el
límit est del polígon.

- TRAM 2: Es troba integrat en forma parcial per la Ronda de Ponent des del límit
nord-oest del polígon, fins a la seva confluència amb els carrers Montseny i Sant
Lluís en el límit sud-est del polígon.

- TRAM 3: Es troba integrat en forma parcial pel carrer Sant Lluís des del numero
45 del mateix carrer en el límit oest del polígon, fins la seva confluència amb el
carrer Montseny i la Ronda de Ponent en el límit sud-est del polígon.

- TRAM 4: Es troba integrat en forma parcial pel carrer d Atenes, des del número 14
del mateix carrer en el límit sud del polígon, fins la seva confluència amb el carrer
de Càceres en el límit nord del polígon.

- TRAM 5: Es troba integrat en forma parcial pel carrer Montseny des del número 27
del mateix carrer, fins la seva confluència amb el carrer Sant Lluís i la Ronda de
Ponent en el límit sud-est del polígon.

- TRAM 6: Es troba integrat en forma parcial pel carrer de Núria des del número 36
del mateix carrer, fins el límit nord del polígon.

SUPERFÍCIE: 6.672 m2

CÀRREGUES: Lliure

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. Sistema viari.

TÍTOL: Adjudicació de terrenys en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Polígon
d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

PROCEDÈNCIA: De la finca agrupada en virtut del Projecte de Reparcel.lació del
Polígon d Actuació de la Ronda de Ponent, PA-PON012.

ADJUDICACIÓ:

S adjudica a favor de l Ajuntament de Terrassa.
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V.- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

Tal i com es manifesta a la Memòria, el present Projecte de Reparcel.lació conté un
excés d adjudicació de 583 m² de sostre en relació al reconegut en el Conveni de 13
de juliol de 2000, a favor de les companyies Inmovalero, SA i Gesuplan, SL, les quals
hauran de compensar el referit excés en una quantitat de 245.268,10  (583 m²st x
420,70 /m²st= 245.268,10 ), a favor de l Ajuntament de Terrassa, d acord amb
l establert en el Conveni de 22 de setembre de 2003.

M2 St. Projecte M2 St. Conveni
13-7-2000

M2 Excés
Adjudicació 

/m2 st. Excés
Adjudicació

18.247 17.664 583 420,70 245.268,10

En aquest sentit, l atorgament de les respectives llicències d obres de les
corresponents edificacions que es projectin sobre les finques adjudicades a favor de
les referides companyies, es condiciona al pagament efectiu, per part d aquestes a
favor de l Ajuntament de Terrassa, de l import més amunt esmentat.
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V.- PLÀNOLS:

- DE SITUACIÓ I RELACIÓ AMB LA CIUTAT.
- DE FINQUES APORTADES.
- DE FINQUES ADJUDICADES
- DE SUPERPOSICIÓ DE FINQUES APORTADES I ADJUDICADES.

Antoni Mas Ballester
Arquitecte










